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Ad. 1
Kim Olesen blev valgt. Han fastslog, at årsmødet var lovligt indkaldt.
En del af medlemmerne var med på Zoom. Dirigenten udtrykte, at dette kunne være en udfordring, men håbede på det bedste.
Ad. 2
Formandens beretning for 2020
Bestyrelsen har med ansvar overfor generalforsamlingen varetaget foreningens opgaver i 2020.
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt bestyrelsesmøder og arbejdsmøder i et fornødent omfang.
Suppleanterne deltager for det meste også i bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen har i 2020 i Danmark arbejdet med at skaffe medlemmer samt med at nedbringe
udgifter.
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Om projekt i Kilifi

I Kenya har vi dels ved besøg dels ved online kommunikation arbejdet med vejledning af partner i Kilifi. Især har vi med partner i Kilifi udarbejdet planer for videreførelse af projektet
”Stærk partner”, vi i 2019 fik støtte til.
Den lokale organisation voksede gennem projektet med sin opgave og fik løst opgaven at etablere et ressourcecenter, der skal opkvalificere marginaliserede unge.
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.
Projektet har klargjort, hvor der skal sættes ind for at kunne drive et selvbærende ressourcecenter.
Men projektperioden på et år var for kort til at kunne realisere et økonomisk selvbærende projekt.
Vi har derfor fra efteråret 2019 frem til sommeren 2020 udarbejdet i alt 3 ansøgninger til Cisu
om en forlængelse af projektperioden med 2 år.
Ingen af de 3 ansøgninger blev godkendt. Da den 3. ansøgning ikke kom igennem, skrev vi til
Cisu for at få en forklaring på, hvorfor vores ansøgninger blev afvist. Man kan ikke kommunikere direkte med bevillingsudvalget, men henvendelsen til Cisu afstedkom, at vi meget hurtigt fik
et møde med chefrådgiveren i Cisu.
Vi forstod ved rådgivningen, at der i Cisu kunne være forskelle i opfattelsen af, hvad der krævedes i ansøgningen, og at vores ansøgning egentlig var god nok, men nok skulle skrives på en anden måde.
Vi så os ikke i stand til at forsætte med at skrive ansøgningen selv, vi behøvede hjælp udefra.
Derfor lånte foreningen nogle penge privat for at kunne betale en professionel fundraiser til at
udfærdige en ny ansøgning.
Ved en bevilling fra Cisu er der også lidt penge til administrativt brug i Danmark. Vi satsede derfor på, at vi ville få bevillingen og derved kunne tilbagebetale lånet på de ca. 20.000 kr., det kostede at købe professionel hjælp.
Det lykkedes!
Efter en ansøgningsproces på over et år lykkedes det i oktober 2020 at få godkendt, at indsatsen
i Kilifi videreføres – og dog!
Vi fik en godkendelse, men med nogle betingelser, der skulle svares på inden for 3 uger.
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Bevillingsudvalget i Cisu skrev:

”Der stilles betingelse om, at ansøger redegør for planerne om at styrke samarbejdet med de
lokale myndigheder/det offentlige system, og hvordan det derved kan undgås at etablere en
parallel uddannelsesstruktur.
Der stilles også en betingelse om, at ansøger redegør for, hvordan der i projektets levetid vil
blive arbejdet hen imod selvfinansiering af centrets videre aktiviteter”.

For at kunne få udarbejdet et svar på betingelserne rejste 2 fra bestyrelsen med kort varsel til
Kenya, hvor vi dels sammen med den lokale organisation og dels med online rådgivning fra Cisu
i Århus lykkedes at få udfærdiget et 5 sider langt svar på betingelserne.
Svaret blev udfærdiget på engelsk, hvilket ikke gjorde det lettere.
Vores redegørelse viste sig at opfylde betingelserne, vi fik 23. november en endelig godkendelse
og dermed penge til indsatsen:
”Den videre udvikling af eKids ressourcecenter i Kilifi - jobskabelse og kompetenceforøgelse”
Projektet har en bevilling på 26 måneder – fra 1. december 2020 til 1. februar 2023.
Målet med indsatsen er at få unge i job ved direkte jobskabende kurser eller ved kvalificerende
kurser, der kan hjælpe videre til en relevant uddannelse.
Indsatsen har som mål at styrke den lokale organisation i at gennemføre aktiviteter og bruge resultaterne, så organisationen i forløbet konsolideres og forankres i det lokale miljø. Formålet
udmøntes gennem aktiviteter og undervisning i et ressourcecenter, der er det fysiske omdrejningspunkt for aktiviteterne.
Centret skal udvikles til at være den dynamiske institution, der får unge i gang med en uddannelse, specifikt fokuseres der på specialundervisning af unge.
Der gennemføres jobskabende kurser for unge i ernæring, frisør og skønhed, kurvefletning, sæbefremstilling og kunsthåndværk. Centret skal også være forsamlingshus for lokalbefolkningen
med kurser og vejledning samt Internetcafe og bibliotek.
Der arbejdes på sigt på, at centret kan blive selvbærende økonomisk.
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Om støtte til elever

Vi formidler og administrerer sponsorater af elever i Primary (grundskolen) og Secondary
(gymnasiet) samt hjælper til, når enkeltelever ikke kan betale deres nye skoleuniform eller næste gebyr i Secondary.
Endvidere har vi hjulpet enkelte elever med at betale hele eller dele af indmeldelsesgebyret i
eKids Centre.
Vi har faste sponsorer til enkelt elever, men anvender også bidrag til foreningen til arbejdet.
2020 har dog været anderledes. På grund af Corona har alle elever været hjemsendt fra marts og
året ud.
Derfor har der ikke været brug for penge til gebyrer, pennalhuse eller skoleuniformer i de etablerede skoler i 9 måneder af året. Vi har derfor støttet nogle elever i at deltage i lokalt opståede
kurser.
Vi bruger ikke penge fra vores foreningskonto til projektet med lokal partner. Pengene hertil
kommer fra vores bevilling.

Formanden afsluttede beretningen med at takke alle i bestyrelsen og i projektgrupperne for et
godt samarbejde i 2020.
Formanden henviste i øvrigt til, at mere information om indsatsen i Kilifi kan ses i den afsluttende rapport, der er udarbejdet efter indsatsen i 2019 i Kilifi, de nyeste informationer er tilgængelige på Facebook og på hjemmesiden.
Ad. 3
Der henvises til formanden beretning.

Ad. 4
Der blev igen i år stillet forslag om, at bestyrelsen skulle arrangere rejser til Kilifi, så medlemmer
kunne besøge samarbejdsorganisationen i Kilifi og tage del i arbejdet omkring eKids Centre.
Bestyrelsen vil efter nuværende krise arbejde videre med forslaget og forsøge på at arrangere en
tur i 2022.
Ad. 5
Vi er begunstiget af, at det administrative tilskud til vores danske organisation, der følger med
tildeling af penge til projektet i Kilifi, kan betale de administrative udgifter, vi har i foreningen i
de næste par år.
Det er derfor med glæde, at vi kan sige, at alle penge indbetalt som medlemskontingent, bidrag
og sponsorering går ubeskåret til hjælp i Kilifi.
Vi har skiftet bank til Arbejdernes Landsbank, dette betyder, at de årlige bankudgifter fra 2021
er reduceret med 75 %.
MobilePay er stadig udgiftskrævende, men nødvendig for hurtige indbetalinger.
Det reviderede regnskab blev godkendt med akklamation.
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Ad. 6
Der var ingen bemærkninger til budgettet for 2021.
Kontingentet blev fastsat til fortsat at være 100 kr. om året.
Budgettet blev herefter godkendt.
Ad. 7
Formanden var ifølge vedtægterne på valg.
Helge Dybdahl blev genvalgt med akklamation.
Ad. 8
Willy Schneider og Maria Pommer blev igen valgt som suppleanter.
Ad. 9
Tim Hansen blev genvalgt som revisor.
Willy Schneider indvilgede i også at være revisorsuppleant.
Ad. 10
Ingen bemærkninger hvorefter dirigenten konstaterede, at mødet var slut.

Referent
Birgitte Pommer
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