
 

 

 

Frederiksberg d. 30/3 2022 

Referat fra generalforsamling i Nenkashe, 
30.3.2022 

Referent: Annette Sonne Clifforth 

Dirigent: Gitte Holten Ingerslev 

1. Bestyrelsens beretning: 
- Er vedhæftet referatet. 
Spørgsmål til beretningen: 

• Hvad er årsagen til at to piger er droppet ud af skolen? 

• Svar: Den ene pige kunne ikke komme ind på sin drømmeuddannelse, 
den anden ved vi ikke 

noget om. Det er ikke af økonomiske grunde, men mere at pigerne efter 
12 års skolegang ønsker 

at komme ud og klare sig på egne vilkår. 

• Hvor lang skolepligt er der i Kenya? Svar: Det er uvist, men det følger 
formanden op på. 

• Hvor mange piger støtter vi? Svar: Vi mener det er 32 men formanden 
kontakter Silole for at få 

det helt præcise antal. 
Beretningen er godkendt. 
2. Regnskab for 2021 til godkendelse 

- Regnskabet gennemgås 

- Regnskabet er godkendt 
3. Budget for 2022 til orientering 

- Budgettet for 2022 fremlægges 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogle forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 
Kontingent er uændret, 200 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 18 år. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: 

• Karen Grove, genopstiller for en 2-årig periode - Karen er genvalgt. 

• Dorthe Sikker Jensen-Holm, genopstiller for en 2-årig periode - er 
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genvalgt 

• Elisabeth Olsson, genopstiller ikke - Susanne Østergaard er valgt 
Følgende suppleanter er på valg: 

• Inger Jacobsen, genopstiller for 1-årig periode - er genvalgt 

• Annette Clifforth, genopstiller for 1-årig periode - er genvalgt 
7. Eventuelt 

• Der er udviklet computere, der fungerer på solenergi, kunne man 
ansøge om penge til det? Man 

kunne måske søge fonde til dette, alternativt kan vi anvende egne 
midler. Susanne arbejder 

videre med dette og vender tilbage. 

• Vi kunne spørge Silole om hvad hun kunne ønske sig at vi ansøgte 
penge til. 

• Jytte tager til Kenya 7/6 - 2022 og er der tre uger. Hun tilbyder at tage 
noget med hjem, som kan 

sælges på julemarkedet. 
Dato 

Gitte Holten Ingerslev 

Dirigent ved GF 

 


