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Støtteforeningen til projekt 

Nenkashe Educational Center                                         

 

 
 
Referat fra Generalforsamling tirsdag den 5. marts kl. 19  
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
Claus Rønnow. CR orienterer om at Generalforsamlingen er indkaldt med 2 ugers varsel, 
som det skal ifølge vedtægterne 
 

2. Valg af referent 
Marianne Dela Widenmann 
 

3. Formandens beretning 
Beretningen kan læses i sin fulde ordlyd på foreningens hjemmeside. 
Støttefesten den største indtægtskilde, medlemstallet stiger støt, nu 141. 
Fondsansøgninger har endnu ikke givet noget. CISU`s oplysningspulje har givet 10.500 kr. Vi 
vil i år udvide indsamlingen med et loppemarked den 1.6. på Frederiksberg. 
Hjemmesiden besøges af mange, vi takker Magnus for hans store arbejde med 
hjemmesiden, det sparer mange penge. På sigt ønsker vi at gøre det muligt at indbetale 
kontingent direkte på hjemmesiden. Facebook-side, her søger vi erfaren frivillig. Vi har fået 
nyt logo. Vi deltog i kampagnen Verdens Bedste Nyheder. I de to uger Silole var her holdt 
hun foredrag om Foreningens arbejde i Kenya og det gav flere medlemmer. 
Pressedækningen lykkedes ikke så godt i år omkring støttefesten. På sigt arbejdes hen mod 
at bidrag er skattefrit, men vi skal være flere medlemmer og have en større indtægt for at 
opnå dette. Højdepunkter fra støttefesten nævnes. Tak til Nathanaels Kirken for at huse os. 
Vi har fået en omhyggelig årsrapport fra Nenkashe Kenya. NEC har pt. ansvar for 31 piger 
og to drenge. Nenkashe Danmark dækker udgifter til 21 af de 31 piger.  
Beretningen godkendes af de tilstedeværende medlemmer.    
 

4. Regnskab til godkendelse 
Revisor Jakob Diness har godkendt regnskabet. Regnskabs gennemgang ved Elisabeth 
Olsson. Regnskabet lægges på Foreningens hjemmeside. Der er ingen spørgsmål til 
regnskabet. Regnskabet godkendes af de tilstedeværende medlemmer. 
En stor TAK til Jakob Diness for hans frivillige indsats for Nenkashe. 
 

5. Budget til orientering 
Elisabeth Jannhans Olsson gennemgår budget 2013 til orientering. Der er ingen spørgsmål 
til budget 2013. 
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6. Nyt fra Fundraisinggruppen 

Jytte Lemche, der har stor erfaring med at søge midler vil gerne være med i 
arbejdsgruppen. Bente Søefeldt orienterer om arbejdsgruppens arbejde. Der er søgt hos ti 
fonde uden resultat. Fra Kenya er der kommet ønsker om en minibus o.a. Arbejdsgruppen 
undersøger mulighed for sponserer og har tilmeldt sig temadage og kurser hos CISU.  
 

7. Nyt fra Loppegruppen  
Annette Sonne Clifforth orienterer om loppemarked den 1.6. på Frederiksberg Rådhusplads 

parkering. Vi har rigeligt porcelæn og modtager gerne andre gode effekter. Der kan 

afleveres hos Annette i Rødovre weekenden før.  

8. Forslag til ændring af vedtægter, se vedlagte bilag 
Ændringsforslaget § 4 vedtages 
Ændringsforslag § 10 vedtages 
 

9. Indkomne forslag 
Der er ingen vedkommende forslag 
 

10. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår fortsat kontingent på 150 kr. Forslaget vedtages 
 

11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  
Følgende er på valg,  
Formand, Saida Karin Sonne, genopstiller. Saida genvælges. 
Bestyrelsesmedlem, Marianne Dela Widenmann, genopstiller. Marianne genvælges 
  

12. Valg af to suppleanter 
Annette S. Clifforth, genopstiller og vælges 
Inger Jacobsen, genopstiller og vælges 
Claus Stougaard-Andresen genvælges som revisorsuppleant. 
 

13. Eventuelt 
Der er smukke kort med logo på og kuvert til salg for 20 kr. for to kort. 
Jytte Lemche fortæller om en sportsforretning i hendes ejendom der har doneret 20 T-
shirts til pigerne i Kenya. En forretnings kollega hørte herom og tilbød 40 kjoler og en 
anden 100 bluser.  
 
 

 
 


