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Årsmøde 2016  

 

 

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. 13. maj 2016 

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

konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt. 

 

Ad. 2 Foreningen er blevet etableret, og vedtægter udfærdiget og oversat til engelsk. Der er 

lavet hjemmeside, og foreningen er kommet på Facebook.  
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Formanden fortalte om arbejdet med at klargøre og afsende en container med hjælpe-

materialer til Kilifi, Kenya. 

 I den forbindelse har der været en del arbejde med at få containeren ind i Kenya. 

Situationen er endnu uafklaret.  

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

Et stort arbejde er gået med fundraising dog indtil videre uden at kaste noget af sig. 

Formanden og næstformanden har deltaget i forskellige CISU - arrangementer. 

 

Ad. 3  Der er ikke nedsat projektgrupper, da containeren med materiale til projektgrupper 

endnu ikke er kommet til Kilifi. 

 

Ad. 4 Der er indkommet flg. forslag: 

 ”Enhver kan erklære sig som støtteperson uden krav om medlemskab ved henvendelse 

til foreningen.” 

 Forslaget vedtaget. 

Tilføjes vedtægternes § 4 som nyt stk. 5. 

 

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 Næstformand og kasserer var på valg. De blev genvalgt. 

 

Ad. 8 Maria Dybdahl og Mia Jessen blev valgt som suppleanter.  

 

Ad. 9 Tim Hansen blev genvalgt som revisor. 

 

Ad. 10 Vi tjekker op på Global South Programme. Foreningen overvejer i øjeblikket fortsat 

engagement i Global South hjælpeprogram. 

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

 Der søges udarbejdet en informationspjece om vores hjælpearbejde. 
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