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Årsmøde 2018 

 

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 suppleanter til bestyrelsen 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

 

Referat af årsmøde d. 26. marts 2018 

 

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

konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt. 

 

Ad. 2   

Formanden har deltaget i et medlemsarrangement i CISU regi. 

 Formand og kasserer har modtaget vejledning af CISU i at skrive en ansøgning om 

midler til et partnerskabsprojekt med den lokale organisation i Kilifi. 

 

 

 

mailto:info@ekids-kilifi.org
http://www.ekids-kilifi.org/


  
Ulandsforeningen 
eKids-Kilifi 

 

  

 

Vi har med sponsorers hjælp kunnet støtte 4 elever i secondary school. En ny sponsor 

har indgået aftale med os om at støtte en pige i Primary school og fortsætte med 

støtten i Secondary school. 

 

Vi har hjulpet organisationen ”ICT for Development Kenya” med 40 laptops. 

Ligeledes har vi sponsoreret 10 laptops til en skole i Kilifi. 

Endvidere har vi doneret 3 laptops til en lokal lærer, der bruger dem i sin undervisning 

i skolen samt til privat undervisning hjemme. 

 Der er endvidere blevet hjulpet med skolematerialer og supervision på et par lokale 

Kilifi skoler.  

En lokal fodboldklub i Kilifi - ”Makionis Sports Club” - har vi doneret en 

fodboldtaske med fodboldudstyr til 11 spillere. 

 

I løbet af året har vi fået ErhvervsMobilePay no.: 33915.  

 

 Vi afventer behandlingen af vores ansøgning til CISU om støtte til 

partnerskabsprojekt.  

 

Der har været samarbejde med og supervision af lokale organisation i Kilifi - eKids-

Kilifi (Kenyan division). 

 

Ad. 3   En gruppe arbejder med ansøgning til CISU om at få del i midler til et 

partnerskabsprojekt med lokal organisation i Kilifi. 

 

Ad. 4  Forslag om at tilrette foreningens vedtægter § 2 og 3 drøftedes og blev vedtaget.. 

 

Ad. 5 Det reviderede regnskab blev godkendt. Det blev oplyst at en del af lånte penge i løbet 

af 2018 forventes eftergivet. 

 

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

om året. 

 

Ad. 7 Næstformand Palle Aagaard og kasserer Birgitte Pommer var på valg. De blev begge 

genvalgt. 

 

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

 

Ad. 9 Tim Hansen blev genvalgt som revisor. 

 

Ad. 10 Vi ønsker at blive bedre til at udbrede information om vores arbejde. Vi vil udarbejde 

informationspjece samt forbedre information via Facebook og hjemmesiden. 

Endvidere kan der blive tale om lokal information i Tårnby Kommune. 

 

 

Referent 

Birgitte Pommer   


