Referat af Generalforsamling i Støtteforeningen til projekt Nenkashe Educational
Center, tirsdag den 8. Marts 2016 kl. 19, Rolighedsvej 22,2.
Til stede var 13 medlemmer.
Referent: Elisabeth Jannhans Olsson
1. Valg af dirigent
Claus Rønnov blev enstemmigt valgt, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var
indkaldt ifølge reglerne.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Saida Sonne fremlagde beretningen om årets bestyrelsesarbejde.
Beretningen kan læses i sin fulde længde på foreningens hjemmeside.
Saida understregede, at datoen for årets loppemarked ved Frederiksbergs Rådhus,
endnu ikke er fastsat. Der kan først søges om dato og stadeplads medio marts.
Else Marie Buck og Kirsten Matthiesen afholder igen i år et mindre loppemarked på
Hyltebjerg gård, Linde Alle 33, Vanløse, den 16.april kl. 10 - 14, til fordel for Nenkashe.
Årets støttefest er fastlagt til den 8. Oktober og foregår igen på Borups højskole,
København K.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget med applaus.
3. Regnskab til godkendelse, revideret regnskab vedlagt i bilag 1
Kasserer Christina Dela Widenmann præsenterede og gennemgik regnskabet for 2015.
Regnskabet og Balancen ser fine ud.
Revisor Jakob Diness bemærker, at administrationsomkostningerne igen i år, er på et
meget lavt niveau, nemlig 1,3%.
Christina bemærker, at regnskabet kan se noget pudsigt ud, idet foreningen har et
større beløb på kontoen sidst på året. De første skolepenge skal dog betales allerede i
april, derfor har foreningen en bufferpulje stående, således at der altid er penge nok til
den første udbetaling.
Endnu en gang – stort tak til revisor Jakob Diness, som vederlagsfrit reviderer
foreningens regnskab!
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

1

4. Budget til orientering
Christina Dela Widenmann orienterer om Budget 2016.
Forslaget bliver taget ad notam.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag til dagsordnen fra medlemmerne.
a. Bestyrelsens forslag til ændring af af vedtægter, se vedlagte bilag 2.
§10 Bestyrelsen foreslår, at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer. Fra de
nuværende fem medlemmer til fem til syv medlemmer.
Begrundelsen herfor er, at bestyrelsesarbejder er ved at finde en ny form, med flere
udvalg med egne møder og modsvarende færre møder, hvor hele bestyrelsen er
samlet. Hensigten er, at det samlede arbejde bliver fordelt på flere ansvarlige hænder.
Vi vil for eksempel arbejde for flere mindre events fordelt over året.
Med flere udvalg er det derfor hensigtsmæssigt, at alle udvalg har en ankerplads til
bestyrelsen.
Som konsekvens af en større bestyrelse rettes ligeledes i §10 sætningen om genvalg af
bestyrelsesmedlemmer.
”I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges tre
bestyrelsesmedlemmer”
rettes derfor til:
”Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år, og den anden halvdel i ulige
år”
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen anbefalede, at årskontingentet forbliver uforandret dvs. 150 kr. om året og
50 kr. årligt for børn under 15 år.
Fastholdelse af kontingentet størrelse blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende var på valg:
Kasserer Christina Dela Widenmann, genopstiller
Bestyrelsesmedlem Elisabeth Jannhans Olsson, genopstiller
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Bestyrelsesmedlem Bente Søefeldt, genopstiller
Suppleant Inger Jacobsen, genopstiller som suppleant
Suppleant Annette Sonne Clifforth, genopstiller som suppleant
Samtlige medlemmer på valg blev genvalgt.
Bestyrelsen konstituerer sig derefter med to nye bestyrelsesmedlemmer.
To medlemmer ønskede at opstille til bestyrelsen, nemlig Karen Grove og Dorte Sikker
Jensen- Holm.
Begge blev enstemmigt valgt
Stort tak til jer og varmt velkommen!
8. Valg af intern revisor
Intern revisor Claus Stougaard- Andresen ønskede genopstilling og blev enstemmigt
valgt.
9. Eventuelt
Punktet blev brugt til, at tale om Saida og Annettes meget snart forestående rejse til
Kenya og Silole. Som sig hør og bør selvfinancieret.
Silole har igen planlagt et spændende program for dem.
GF opfordrer dem til, at få mere viden om satsningen på fundraising til opførelse til en
ervhervsskole. Gerne også en opdatering omkring den nuværende kenyanske regering
og deres politik.
De to kommer til, at rejse med store kufferter med en hel del brugt elektronik( iPads,
computere og mobiltelefoner). Ifølge en frisk rapport fra Silole vil flere af skolerne
satse på, snart at komme på nettet som led i undervisningen.
Der bliver også talt om solcellelamper, enkle ”komfurer” med ”skorsten”, som leder
røgen ud af husene og solcelleopladere til telefoner.
Generalforsamlingen afvikles til tiden.
Tak for god ro og orden!
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