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Referat af årsmøde d. 6. maj 2020 

 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Projektgruppers beretninger 

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 

 

 

Ad. 1  Birgitte Pommer blev valgt og konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt, 
men at mødet i år ifølge vedtægterne blev afholdt for sent.  Dette skyldtes den 
nuværende Coronasituation. 
Dirigenten konstaterede ligeledes, at en del af medlemmerne var med på en 
Skype forbindelse og udtrykte, at dette kunne være en udfordring, men håbede 
på det bedste. 

 
Ad. 2 Formanden berettede, at bestyrelsen har arbejdet administrativt med at skaffe 

medlemmer og nedbringe udgifter, samt med administrativ, økonomisk og 
pædagogisk vejledning af partner i Kilifi.  
Den meste tid er gået med at være i kontakt med eKids i Kilifi samt under 
besøg at bistå med konsolidering af den lokale organisation. 
I 2019 har indsatsen ”Stærk partner” i Kilifi kørt, der er organisationen eKids-
Kilifi (Ke) tilført blivende kapacitetsmæssige ressourcer. 
 
 Organisationen har udviklet kapacitet til at kunne implementere de faglige 
ressourcer, som dens medlemmer og sympatisører repræsenterer. 
Organisationen er gennem projektet vokset med sin opgave. 
Organisationen har løst opgaven at etablere et ressourcecenter, der skal 
opkvalificere marginaliserede unge.  
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Centret har med succes i projektperioden haft diplomgivende kurser for unge 
for at gøre dem parate til job eller til videregående uddannelser.  
Ressourcecenteret er parat til at åbne op for lokalsamfundets brug af centeret 
til samlingssted og til at udvide og intensivere uddannelsen af svagt stillede 
unge. 

 
Dette projekt har klargjort, hvor der skal sættes ind for at kunne drive et 

selvbærende ressourcecenter. 

 Men projektperioden har været for kort til at kunne realisere et økonomisk 

selvbærende projekt. 

Projektet er ikke økonomisk selvbærende endnu, men realistiske ideer til, 

hvordan der gennem egen indtjening kan opnås egen finansiering med ingen 

eller lille lokal støtte, er udarbejdet og indgår i en fornyet ansøgning til CISU.  

Bestyrelsen venter spændt på udfaldet af den nye ansøgning. 

Formanden henviste i øvrigt til, at mere information om indsatsen i Kilifi 

kunne ses i den afsluttende rapport, der er udarbejdet samt på Facebook og på 

hjemmesiden. 

Formanden afsluttede beretningen med at takke alle i bestyrelsen og i 

projektgrupperne for et godt og inspirerende samarbejde i 2019. 

 
Ad. 3   Projektgruppen – praktisk hjælp  
 
 Møbler og teknisk udstyr er doneret til eKids Centre.  
 En lærer på en Primary School har modtaget computere og andet teknisk 

udstyr.  
 En lokal snedker har fået en høvlebænk fra Danmark, hvilket er en meget stor 
forbedring af hans arbejdssituation. 

 
 Projektgruppen – sponsorering af elever 
 
 Vi har sponsoreret skoleudgiften for 3 elever, desuden har vi sponsoreret 20 

elevers indmeldelsesgebyr for deltagelse i kurser på eKids Centre. 
 Vi har faste sponsorer, der betaler et beløb hver måned, og desuden har vi 
modtaget et større beløb fra en familie i England, der havde samlet penge ind 
ved at deltage i mindre udgaver af ironman. 

 Der er to sponsorer på venteliste. Disse ønsker at sponsorere skoleelever. Vi 
skal ved næste besøg i Kilifi finde sponsoregnede elever. 
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Projektgruppen vedr. eKids Centre i Kilifi 
 
 eKids (DK) har været mentor for og vejledt eKids (Ke) Projekt Stærk Partner.  

Desuden har gruppen udfærdiget en ny ansøgning til CISU om en 2-årig 
indsats, der skal stabilisere, videreføre og udbygge aktiviteterne med 
udgangspunkt i eKids Centre i Kilifi.  

 
Ad. 4 Der blev stillet forslag om, at bestyrelsen skulle arrangere rejser til Kilifi, så 

medlemmer kunne komme og  besøge samarbejdsorganisationen i Kilifi og 
tage del i arbejdet omkring eKids Centre. 

 Bestyrelsen vil efter nuværende krise arbejde videre med forslaget. 
 
Ad. 5 Det bemærkes, at lån i dette regnskabsår er nedskrevet med 5.000 kr. 

Kassereren har forsøgt at nedbringe omkostningerne til Jyske Bank, men dette 
har vist sig at være umuligt. Årsmødet besluttede derfor, at der skulle skiftes 
bank.  
Arbejdernes Landsbank synes at have et rimeligere omkostningsniveau og 
vælges formentlig som ny bank. 
MobilePay har fra oktober 2019 indført en abonnementsafgift på 49 kr. pr 
måned samt gebyr på 0,75 kr. pr indbetaling.  
Dette vil desværre fremover belaste regnskabet med 6 – 700 kr. 
Det reviderede regnskab blev godkendt med akklamation. 

 
Ad. 6 Budgettet blev forelagt med bemærkning om, at indtægten adm. bidrag ikke 

er sikker før nyt projekt i Kenya er bevilget af CISU. 
 Det blev endvidere fremhævet, at udgifter til bank forventes at falde drastisk, 
medens der skal regnes med udgift til MobilePay.  
Kontingentet blev fastsat til fortsat at være 100 kr. om året. 
Budgettet blev herefter godkendt. 

  
Ad. 7 Næstformand og kasserer var ifølge vedtægterne på valg. 

Palle Aagaard og Birgitte Pommer blev genvalgt med akklamation.  
 
Ad. 8 Willy Schneider og Maria Pommer blev valgt som suppleanter.  
 
Ad. 9 Tim Hansen blev genvalgt som revisor. 
 Willy Schneider indvilgede i at være revisorsuppleant. 
 
Ad. 10 Årsmøder søges fremover at blive afholdt i april måned. 

Næste år indkalder vi til årsmøde via Facebook og mail til medlemmerne en 
måned før årsmødet. 
Dirigenten konstaterede, at det kunne lade sig gøre at afholde årsmøde på 
afstand og indbød alle til sammenkomst, når nuværende situation er overstået. 
 

Referent 
Birgitte Pommer   


