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Nenkashe, Danmark 
26-8-2021 
 
 
 
 
Referat af generalforsamling i Støtteforeningen til projekt Nenkashe Educational Center, 
tirsdag d. 24. august 2021 
 
Til stede: 14 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 august 
måned.  
 

2. Beretning for året der gik (udsendt til alle medlemmer i april) 
Formanden, Saida Karin Sonne, fremlagde sin beretning om bestyrelsens arbejde i det 
forløbne år samt omtalte de foreløbige planer, der ligger for 2021. 
 
Ud over penge fra Dagmar Andreasens Familiefond kunne formanden oplyse, at foreningen 
i juni 2021 har søgt og fået bevilget 12.000 kr. fra Merkurfonden til afholdelse af seminar for 
pigerne i efteråret 2022. 
I Kenya håber man på at kunne gennemføre et seminar i november måned i år. 
 
På forespørgsel blev det oplyst, at foreningen har ca. 138 medlemmer. 
Der udsendes ikke girokort til indbetaling af kontingent. Medlemmerne må indbetale via 
bank eller MobilePay, og der udsendes påmindelser blandt andet i forbindelse med 
nyhedsbreve.  
Har der ikke været indbetaling i 3 år, slettes medlemmet af medlemslisten. 
 
Foreningen har modtaget en del penge via donationer det forløbne år. 
 
Til spørgsmålet om, hvordan energiniveauet er hos Nenkashe, Kenya  
(bestyrelsesmedlemmerne har stort set samme alder, som bestyrelsesmedlemmerne hos 
os), kunne formanden svare, at ingen klager over arbejdsmængden og, at de netop har fået 
tilknyttet en ny regnskabskyndig. 
 
Else Marie Buck reklamerede for loppemarkedet i Københavns Højskoleforening d. 29. 
august, hvor nogle af vores loppeting kommer til salg. 
Loppetingene, som står i kasser på Hvidovre Gymnasium, er blevet gennemgået.  
Kun de ting, der er fundet brugbare til Højskoleforeningens loppemarked og støttefesten er 
bevaret og vil på et senere tidspunkt blive flyttet til Else Marie Bucks kælderrum. 
 
 
Beretningen blev godkendt og kan læses på hjemmesiden. 
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3. Regnskab for 2019 til godkendelse (ligeledes udsendt i april)  
Dirigenten gjorde opmærksom på, at det var regnskabet for 2020 og ikke 2019, som 
angivet i dagsordenspunktet, der skulle behandles. 
 
Kasserer, Christina Dela Widenmann, gennemgik regnskabet for 2020 og fremhævede det 
fine årsresultat. 
 
Foreningen fik næsten dobbelt så mange penge ind som budgetteret. 
Det skyldes især de 30.000 kr. fra Dagmar Andreasens Familiefond, men også de mange 
donationer fra medlemmer. 
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 

4. Forslag til budget for 2020, vedhæftet til orientering 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at det var budget for 2021 og ikke 2020, som angivet i 
dagsordenspunktet, der skulle behandles. 
 
Kasserer, Christina Dela Widenmann, gjorde i korte træk rede for 2021 budgettet. 
Budgettallene er de samme som for 2020 og dermed nok sat for lavt, men hellere komme 
over budgettallene end under. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der forelå ét forslag fra bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen foreslår, at hvervet intern revisor nedlægges. 
Begrundelsen for forslaget: Foreningens regnskab bliver både revideret af revisor Jakob 
Diness og af Revisionsselskabet Vadestedet, der reviderer regnskabet til Statens 
Indsamlingsnævn, og det mener bestyrelsen er nok. 
 
Else Marie Buck, foreningens revisor gennem de sidste par år, bakkede op om forslaget. 
 
Dirigenten henviste forslaget til endelig beslutning under pkt. 8 Valg af intern revisor. 
 

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: 

• Formand Saida Karin Sonne, genopstiller for en 2-årig periode. 

• Bestyrelsesmedlemmer: 

• Bente Søefeldt, genopstiller for en 2-årig periode. 

• Marianne Dela Widenmann, genopstiller for en 2-årig periode. 

• Elisabeth Olsson, genopstiller for en 1-årig periode. 

• Suppleanter: 

• Inger Jacobsen og Annette Sonne Clifforth, begge genopstiller for en 1-årig periode. 
           
           Alle medlemmer på valg blev genvalgt. 
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8. Valg af intern revisor 
Bestyrelsens forslag fremsat under pkt. 5 om nedlæggelse af posten intern revisor blev 
enstemmigt vedtaget. 
 
Punktet udgår derfor af fremtidige generalforsamlingers dagsordener. 
 
Formanden takkede Else Marie Buck for varetagelsen af posten de sidste par år. 

 
9. Eventuelt 

Formanden takkede endnu en gang for bestyrelsens engagement og arbejdsindsats samt 
takkede alle medlemmer for deres støtte til foreningen. 

 
 
 
 
 

 
 
 

           


