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Nenkashe, Danmark 
13-9-2020 
 
 
 
 
 
Referat af generalforsamling i Støtteforeningen til projekt Nenkashe Educational Center, 
torsdag d. 10. september 2020 
 
Til stede: 10 medlemmer 
 
 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Claus Rønnow blev valgt til dirigent, og Bente Søefeldt påtog sig referenthvervet. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  
Efter foreningens vedtægter skulle generalforsamlingen være afholdt i marts. På grund af 
Covid-19 situationen er det først blevet muligt at gennemføre den her i september måned.  
Dirigenten bad derfor om deltagernes tilkendegivelse til at generalforsamlingen på den 
baggrund kunne gennemføres. 
Forsamlingen stemte for gennemførelse af generalforsamlingen. 
 

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 2020. Beretningen blev godkendt. 
Beretningen kan ses på hjemmesiden.  
 
Else Marie Buck, foreningens interne revisor, knyttede en enkelt kommentar til sin 
revisionsrapport, som lå til gennemsyn for alle.  
Rapporten er en gennemgang af arbejdsgange og principper for regnskabsførelsen og ikke 
en gennemgang af de enkelte regnskabsposter, som den eksterne revision tager sig af. 
Bestyrelsen har endnu ikke truffet beslutning om nødvendigheden af at have en intern 
revisor. Hvis foreningen beslutter at det ikke er nødvendigt, kræver det en 
vedtægtsændring. 
 
Formanden viste de smukke flyers, som grafiker Michael Jensen endnu en gang ganske 
gratis har designet, nu med plads til oplysninger om arrangementer mv.. Lazertryk har trykt 
de nye flyers gratis. 
 
Formanden havde en frisk hilsen fra Silole, som udtrykker sin taknemmelighed for 
foreningens store støtte. 
De penge, foreningen har sendt til Nenkashe, Kenya under corona tiden, hvor alle skoler i 
Kenya er lukkede, er brugt til at besøge pigerne og medbringe de fornødenheder, især 
mad, som pigerne plejer at få på skolen. Bestyrelsen i Kenya har tilbagelagt mange, mange 
kilometer for at komme ud til pigerne. 
Stort set ingen af pigerne har kunnet modtage on line undervisning, da de ikke har den 
fornødne teknologi. 
 
En deltager spurgte ind til, hvorfor bestyrelsen kun regner med at hjælpe de piger, vi støtter 
nu, til at gøre deres skolegang færdig og ikke optager flere piger i vores projekt. Til det 
svarede formanden, at bortset fra 2 yngre bestyrelsesmedlemmer, har de øvrige 
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bestyrelsesmedlemmer nået en alder, hvor aktivitetsniveauet ikke er så højt mere samt at 
det ikke har været muligt at rekruttere yngre mennesker til bestyrelsesarbejdet.  
Det samme gør sig gældende i bestyrelsen i Kenya. 
 

3. Regnskab 2019, til godkendelse 
Kasserer, Christina Dela Widenmann, gennemgik regnskabet for 2019. 
 
Resultatopgørelsen er fra februar 2020 og Christina kunne oplyse, at foreningen d.d. har 
151.000 kr. på kontoen. 
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 
4. Forslag til budget for 2020, til orientering 

Der forelå intet skriftligt budget for 2020. 
 
Christina Dela Widenmann gjorde i korte træk rede for næste års budget, som stort set 
bygger på de samme tal som 2019. 
 
På grund af de ændringer Covid-19 medfører for foreningens aktiviteter udarbejdes et nyt 
budget, som udsendes til alle medlemmer.  
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen forslag til behandling. 
 

6. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet blev foreslået uændret: 200 kr. om året for voksne, 50 kr. om året for børn 
under 15 år. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, følgende er på valg: 
a) Bestyrelsesmedlemmer: 

b) Dorte Sikker Jensen-Holm, Karen Grove Sørensen og Christina Dela 
Widenmann, alle genopstiller for en 2-årig periode. 

c) Elisabeth Olsson genopstiller for en 1-årig periode. 
d)  Suppleanterne Inger Jacobsen og Annette Sonne Clifforth, genopstiller begge for en 1-

årig periode. 
 

           Ifølge foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på valg hvert år, og 
formanden vælges særskilt hvert andet år. 
           Da bestyrelsen blev udvidet med 2 medlemmer fra 5 til 7 medlemmer, blev der ubalance i 
dette. Ved ovenstående valgprocedure opfylder vi igen foreningens vedtægter om valg. 
           
           Alle medlemmer på valg blev genvalgt. 
 

8. Valg af intern revisor 
Intern revisor, Else Marie Buck, blev genvalgt. 

 
9. Eventuelt 

Et spørgsmål om soldrevne radioer kan bruges i pigernes on line undervisning undersøges. 
 
Et medlem gav udtryk for, at det var et flot arbejde bestyrelsen og andre medlemmer lagde 
i foreningen.  
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Saida takkede ligeledes bestyrelsen og alle, der støtter foreningen. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

            
 
 
 

 
 
 


