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Årsmøde 2017 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Projektgruppers beretning 

4. Indkomne forslag 

5. Godkendelse af regnskab 

6. Godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent 

7. Valg til bestyrelsen 

8. Valg af suppleant til bestyrelse 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer. Stemmeberettigede er medlemmer, der 

har betalt kontingent. 

 

Referat af årsmøde d. 4.april. 2017 

Ad. 1  Birgitte Dybdahl blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og 

konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt. 

 

Ad. 2 2016 har været præget af arbejde med at få hjælpecontainer ud af havnen i Mombasa. 

Efter først at have betalt told og inspektionsafgift forventedes containeren at komme  
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ud af  havnen i marts måned. Men pga. massive problemer med DHL i Mombasa 

lykkedes det først at få containeren til Kilifi d. 19. september efter først at have betalt 

mange penge for opbevaring. Et tilskud til betalingen fik vi fra Svend Jorgensen. 

Containeren kunne have været kommet ud af havnen i februar, hvis DHL ikke havde 

været utroligt langsomme til speditionsbehandling. 

Hver dag der gik, kostede det penge at leje containeren og at opbevare den. 

Penge vi slet ikke have regnet med som udgift, da containeren helt og holdent var 

sponsoreret af DHL i Tyskland. 

Men det viste sig, at DHL kun sponsorerede transporten ikke mere. 

Efter en lang forhandlingsrunde lykkedes det Svend Jorgensen fra England at 

forhandle sig frem til, at vi betalte en andel, Svend Jorgensen betalte et bidrag, og 

DHL i Mombasa reducerede prisen lidt. 

I mellemtiden havde vi prøvet på, at få ejeren af containeren (Mærsk) til at se bort fra 

leje af container, dog uden held. 

Efter containerens ankomst til Kilifi forestod et større arbejde med at sikre og sortere 

hjælpeudstyr. 

I november måned kunne et samarbejde med eKids-Kilifi (Kenyan division) starte på 

at føre en et længe ventet projekt ud i livet. 

Der arbejdes stadig på at realisere projektet. 

Fundraising og medlemshvervning er ikke prioriteret tilstrækkeligt i 2016. 

Formanden og næstformanden har deltaget i forskellige CISU - arrangementer. 

 

Der har været samarbejde med søsterorganisationen eKids-Kilifi (Kenyan division). 

 

Ad. 3   Der er endnu ikke etableret nogen projektgrupper. 

 

Ad. 4  Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

Ad. 5 Det reviderede regnskab blev godkendt. 

 

Ad. 6 Budgettet blev forelagt og godkendt. Kontingent fastsættes til fortsat at være 100 kr. 

om året. 

 

Ad. 7 Formand Helge Dybdahl var på valg. Han blev genvalgt. 

 

Ad. 8 Maria Dybdahl og Willy Schneider blev valgt som suppleanter.  

 

Ad. 9 Tim Hansen blev genvalgt som revisor. 

 

Ad. 10 Vi overvejer at vejlede vores søsterorganisation i Kenya til at blive NGO godkendt. 

 Der søges udarbejdet en informationspjece om vores hjælpearbejde. 

 

 

Referent 

Birgitte Dybdahl 


