Referat af generalforsamlingen i Støtteforeningen til projekt Nenkashe Educational Center,
torsdag d. 28. marts 2018
Til stede: 13 medlemmer
Referent: Bente Søefeldt

1. Valg af dirigent og referent
Else Marie Buck blev valgt til dirigent, og Bente Søefeldt påtog sig referenthvervet.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Beretning for året der gik
Formanden, Saida Sonne, fremlagde sin beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne
år samt omtalte de foreløbige planer, der ligger for 2019.
Beretningen kan ses på hjemmesiden.
I Kenya har Nenkashe holdt et seminar for pigerne med relevante emner, som pigerne har
brug for at vide noget om i deres dagligdag f.eks. prævention og aidsforebyggelse.
Seminaret mundede ud i en skriftlig rapport, som kan ses hos Saida.
Forsamlingen udtrykte en tak til formanden for den fine beretning og det store arbejde, hun
påtager sig.
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab for 2018, til godkendelse
Kasserer, Christina Dela Widenmann, fremlagde det omdelte regnskab for 2018, hvor
foreningen igen er kommet ud med et meget fint resultat.
Bekymringen for, om konverteringen af den store støttefest til mindre arrangementer ville
medføre en ringere indtjening, holdt heldigvis ikke stik. Foreningen har faktisk fået ca. 2000
kr. mere ved de mindre arrangementer i 2018 end ved støttefest og loppemarked 2017.
Udgifter til administration er steget. Stigningen skyldes bl.a. gebyr til Indsamlingsnævnet
samt andre bankgebyrer.
Samtidig ligger der også en del ”skjulte donationer” fra bestyrelsen, som gør, at
administrationsomkostningerne trods ovennævnte stigninger stadig kan holdes på et meget
lavt niveau.
Kassereren vil undersøge om det kunne være en fordel for foreningen at skifte bank til
f.eks. Merkur Andelskasse.
Da det er svært at se, hvilke konti indtægterne fra MobilePay skal konteres på, opfordres
alle, der sender penge via Mobilepay til at angive, hvad beløbet dækker, f.eks. loppe for
indkøb på loppemarkedet, arrangementets navn, gave, medlemskab mv..
Forslag om, at intet arrangement koster det samme som medlemskabet, kunne være en
måde at differentiere medlemskab og øvrige arrangementer på.
Forespørgsel om salg på nettet. Foreningen har genstande, som nok kunne sælges via
nettet, men endnu er det ikke forsøgt.
Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

4. Forslag til budget for 2019, til orientering
Der forelå intet skriftligt budget for 2019, men Christina Dela Widenmann gjorde i korte træk
rede for næste års budget, som stort set bygger på de samme tal som 2018.
Der er dog nok budgetteret med for lav indtægt fra medlemskontingenterne. Christina
sætter en bemærkning herom på budgettet.
Endnu en gang en stor tak til Tabaska IT og Controlling v/Jacob Diness for den udførlige
årsrapport for 2018.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag til behandling.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev foreslået uændret: 200 kr. om året, dog for børn og unge under 16 år 50
kr..
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, følgende er på valg:
a. Formand, Saida Karin Sonne, som genopstiller
b. To bestyrelsesmedlemmer, Marianne Dela Widenmann og Bente Søefeldt,
som begge genopstiller
c. To suppleanter, Inger Jacobsen og Annette Sonne Clifforth, som begge
genopstiller
Alle medlemmer på valg blev genvalgt.
Der var et spørgsmål om principperne for valg til bestyrelsen. I følge vedtægterne skal
halvdelen af bestyrelsens medlemmer vælges hvert andet år. Som det er nu, er formanden
og to bestyrelsesmedlemmer (i alt 3) på valg det ene år, og fire bestyrelsesmedlemmer det
andet år. Med mindre der er indvendinger mod det, mente formanden ikke der burde gøres
noget ved det.
8. Valg af intern revisor
Else Marie Buck blev valgt.
Foreningens tidligere interne revisor, Claus Stougaard-Andresen, døde i februar.
9. Eventuelt
Et medlem gav udtryk for, at det var et flot arbejde bestyrelsen og andre medlemmer lagde
i foreningen.
Else Marie fortalte kort om sit Afrikabesøg, hvor hun bl.a. havde besøgt Silole, som hun
havde en hilsen og en stor tak med fra.
Else Marie kunne fortælle, at Nenkashe har et godt renommé og bliver anerkendt for det,
de arbejder for og med helt op på ministerielt niveau.
En stor tak til Elisabeth Colding og hendes mand Michael Jensen, K Grafik for udformning
af de smukke flyers, som med et åbent felt på bagsiden af flyeren giver mulighed for
reklame for hvert enkelt af foreningens arrangementer.
Desuden en stor tak til Lasertryk, som trykker vores flyers uden beregning.

