GAMBIAS VENNER

Referat fra generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 6. maj 2017 på
Nødhjælpsdepotet , Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved.
Formanden Hamadi Vincent Bah bød velkommen til Gambias Venners
generalforsamling 2017. Desuden sagde han, at det var dejligt at se, at så mange var
mødt op til mødet.
Formanden fortalte, at næstformand Steen Andersson desværre ikke kunne være til
stede og så præsenterede han resten af bestyrelsen, suppleant og kontaktpersoner.
Bestyrelsen foreslog John Møller som dirigent. Han blev valgt og fortalte, at
generalforsamlingen var lovlig varslet ved udsendelse i marts 2017 fra formanden i
Turup.
Der blev valgt to stemmetællere. Bente Møller og Conny Nyeland blev foreslået og
valgt.
Gambias venners årsberetning udgøres af status og perspektiv 2016-2017.
Formanden Hamadi Vincent Bah startede med at sige tak til bestyrelsen og suppleant
for deres store indsats for foreningen. Desuden tak til alle jer, som var mødt op til
generalforsamlingen. Tak til alle vores samarbejdspartnere både i Gambia og i
Danmark.
På vegne af bestyrelsen takkede formanden alle vores trofaste medlemmer, sponsorer og
kontaktpersoner for deres store indsats i det forløbne år. Uden jeres støtte, er der ikke
nogen forening. Gambias Venner har mange gode projekter kørende i Sintet. Sintet
Village og andre landsbyer i området er meget tilfredse med Gambias Venners støtte og
indsats i forsøget på, at sikre et godt liv og miljø for distriktet.
Bestyrelsen vil gøre alt, hvad vi kan for at bygge videre på de gode resultater, vi har
opnået. Vi står hele tiden over for nye udfordringer, men vi har været meget aktive og
engagerede og ydet et godt stykke arbejde i forbindelse med de udfordringer, vi har
stået overfor.
En stor tak til Hiba og alle hans folk på nødhjælpsdepotet, som altid er flittige og aktive
omkring containerpakning på depotet til gavn for de fattige lande især i Afrika,
heriblandt Gambia. Kontaktpersonerne John og Bente Møller har været i Næstved
lokalavis efter deres opfølgningstur til Gambia. Det var en god artikel.
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Jette Sørensen og Inga Bendorff har været til optagelse på Familiekanalen i Esbjerg og i
lokalavisen for at fremme foreningen.
Kulturstyrelsen
Formanden havde søgt om penge til drift fra Tips og Lotto puljen sidste år og
foreningen har modtaget et flot beløb, som bl.a. er gået til færdiggørelse af IT projektet,
hvilket vi i bestyrelsen er utrolig glade for. På vegne af bestyrelsen, siger formanden
mange tak til Kulturstyrelsen.
IT centret.
Formanden fortalte, at der nu er installeret strømkabel til centret og købt en Elboks. Det
er dejligt at se, at de nu er i gang med at bruge IT-centret. Alle computere og printere er
installeret. De har en aftale med en lærer om at undervise på IT-centret, og Sintet
Fullakunda Association betaler selv læreren for at undervise.
Pan African festival
Igen i 2016 var Heidi Pacchiarini, Jette Sørensen, Inga Bendorff og formand Hamadi
Vincent Bah til Pan African festival i Århus den 11. juni. Erling Korsgaard Nielsen
kiggede også forbi. Foreningen havde en stand med diverse ting købt i Gambia, bl.a.
træfigurer, halskæder, armbånd, tasker mm.
På festivalen var der mange forskellige aktiviteter fra flere lande i Afrika. Vi havde en
god handel i vores bod.
Foreningernes dag
Foreningen var igen til Foreningernes dag i Esbjerg den 2. september 2016.
Inga B, Heidi P., Jette S og formanden deltog. Vi havde en bod med forskelligt
gambiansk håndværk og håndlavede punge, doneret af Ingas døtre.
Inga har fået lavet en reklamesøjle, doneret af hendes svigersøn Anders. En meget flot
plakat.
DMR-U årsmøde.
Heidi P og formanden deltog i DMR- årsmøde den 28. oktober 2016.
Det var et godt møde. De fik mange oplysninger omkring container forsendelse og
mange forskellige projekter.
Containerforsendelse.
Foreningen blev bevilliget et stk. 40 fods container den 30. september 2016 og den blev
sendt til nødhjælpsdepotet i Næstved af Ivar Christensen fra I C Logistic mandag den 3.
oktober 2016. Containeren blev pakket af Bente og John Møller samt deres kollegaer på
DANISH/GAMBIAN FRIENDSHIP SOCIETY: GAMBIA´S FRIENDS
Bank 910 6284000

GAMBIAS VENNER

nødhjælpsdepotet i Næstved den samme dag og færdigpakket den næste dag, hvor Heidi
P og formanden var til stede. Der blev pakket mange gode ting.
Containeren blev sendt af sted fra Næstved den 5. oktober 2016 og ankom til Gambia
den 13. november 2016.
Containeren blev frigivet fra havnen i Gambia den 16. november og blev kørt til Sintet
den 17. november 2016. Der var mange gode ting i containeren, bl.a. meget godt
værktøj, doneret af Bente og John Møller. Tak til John og Bente lyder det fra Sintet
Fullakunda Association.
Sintet Fullakunda association er meget taknemmelige for al den hjælp, de får fra
Danmark.
Formanden Hamadi Vincent Bah sendte en stor en stor tak til Ivar Christensen IC
Logistic, som har gjort et fantastisk arbejde omkring containertransporten til Gambia.
Ligeledes takkede Hamadi Vincent Bah formanden for vores Samarbejdspartners
bestyrelse i Gambia Amadou Bah.
Formanden var på en inspektionsrejse til Gambia i november 2016.
Han rejste den 4. november 2016 til Gambia på en 2 ugers partnerskabsrejse.
Han rejste sammen med Heidi P og andre medlemmer af foreningen, heriblandt Maria
Pacchiarini, som er både medlem og sponsor.
Vores sponsoransvarlig Jette S. var også i Gambia for at betale foreningens sponsorbørn
sammen med Heidi P. Hun rejste med et andet flyselskab.
Søndag den 6. november 2016 holdt bestyrelsesmedlemmerne Jette S, Heidi P og
Hamadi Vincent Bah et møde med vores Samarbejdspartners bestyrelsesmedlemmer.
På mødet fik vi snakket om, hvad vi forventer af dem.
Formanden besøgte Sintet Village, hvor foreningen har sine projekter, Kampassa Health
Center og Kalagi skole under sin inspektionsrejse. Han kunne konstatere, at tingene er
blevet brugt efter hensigten og modtaget med stor taknemmelighed og glæde. De er
meget taknemmelige for hjælpen.
Formandenvsendte en stor tak til DMR-U, som gjorde det muligt, at sende en container
med nødhjælp til Gamia.
Ligeledes var formanden rundt med Jette S og Heidi P til de skoler, som foreningen i
årets løb har støttet med sponsorskaber. Desuden besøgte formanden flere steder, som
ønskede hjælp fra foreningen.
Aktivitetsdag.
Det var en rigtig god dag med mange aktiviteter, både fra de ældre og yngre elever. Der
blev underholdt med sækkeløb, dans med en stol for lidt, drama, løb med spande på
hovedet mm. Desuden blev der holdt nogle taler. Alle havde en god og dejlig dag.
Desuden fik alle mad og drikke på skolen.
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Malariaprojekt i Sintet.
Der blev indkøbt 50 myggenet i 2016 og foreningen havde 5 myggenet til overs fra
sidste år. Nettene blev delt ud til 55 kvinder.
Malariatilfældene i Sintet er faldende ifølge vores Samarbejdspartnere.
Æsler og heste projektet i Sintet.
Der blev delt mange grimer og bid ud, som Heidi P. har skaffet. Heidi viste igen, at
æslerne ikke skal have reb om benene eller i munden. Der blev også udleveret sårcreme
til æsler og heste. Hovene var meget dårlige på alle æslerne. Heidi P fik en aftale med
The Gambia Horse and Donkey Trust Center i Makasutu, om at få en smed til at komme
til Sintet. Smeden har været der og æslerne havde grime på - hurra. Horse and Donkey
Trust Center fik også lidt udstyr for deres hjælp.
Gedeprojektet i Sintet.
Der er indkøbt en ged (doneret fra DK), denne er uddelt til en kvinde. Hun-kiddene
bliver ved fødslen ”delt” ud til nye ejere, så ejer kan holde øje med kiddet, til det er klar
til at blive afleveret. Der blev delt to nye kid ud til to kvinder.
Vi har 8 geder i projektet.
Koncert i Esbjerg.
Koncerten som skulle afholdes på Tobakken i Esbjerg den 2. april 2017 blev aflyst på
grund af svigtende billetsalg. Formålet var at skaffe penge til skolebørns uddannelse i
Sintet.
Inga B havde arbejdet meget intens med koncerten. Der skulle være kommet
forskellige kunstnere, en konferencier og amerikansk lotteri.
Regeringsskifte i Gambia.
Formanden fortalte, at præsident Jammeh tabte valget den 1. december 2017 til Adama
Barrow, der er koalitionskandidat.
Den nye præsident blev taget i ed ved en ceremoni på Gambias Ambassade i Senegal
den 19. januar 2017, men ceremonien blev gentaget lørdag den 18. februar 2017 i
Gambia.
Foruden at forsvare menneskerettigheder og pressefrihed samt atter at lade Gambia
tilslutte sig Den internationale Straffedomstol(ICC) har Adama Barrow ambitioner om
at skabe, hvad han kalder ”et nyt Gambia”.
Der blev spurgt ind til, om der er ved at være demokrati i Gambia? Formanden svarede,
at det er på vej og folk tør stille spørgsmål, samt at der er bedre ytringsfrihed.
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Et andet spørgsmål var, om den nye præsident har indflydelse på foreningens arbejde?
Dertil svarede formanden, at det kun kan gå fremad.
Herefter gav formanden ordet til Jette Sørensen
Sponsorrejse 2016.
Jeg tog i november 2016 til Gambia for at betale foreningens sponsorbørn. Med til at
hjælpe mig havde jeg Heidi P og Vincent B
Som hver gang jeg skal ud på skolerne, har jeg store forventninger til at alt er klar, når
vi kommer. Dvs. elever er til stede, karakterer, takkebrev eller tegning. Vi har givet
besked på, hvad tidspunkt vi kommer.
Jeg bliver skuffet hver gang, for tingene er bare ikke klart på skolerne.
Vi besøgte de skoler tæt på depotet i Kanifing, dvs Banjulnding og Latrikunda først.
Ikke alle børn var til stede, det kunne være pga. eftermiddagsskole. Børnene måtte så
komme på depotet, for at vi kunne betale dem.
To af vores sponsorer var med i Gambia, og de var med ude at betale for deres børn.
Den ene af sponsorerne havde tidligere som 18 årig været i Gambia en måned for at
besøge sit sponsorbarn, så der var stor gensynsglæde. Det var bare så dejligt at opleve.
Senere besøgte vi skolen i Sintet. Her har vi de fleste sponsorbørn. Børn og papir var
der styr på og tak for det. Skønt, at alt er i orden, når der er så mange børn, som skal
betales.
Foreningen har to sponsorer, som støtter deres sponsorbarn efter 12. klasse.
Ugen efter besøgte vi skolerne i Killy, Sibanor og Bondali.
Desværre fik vi en trist besked på en af skolerne, da et sponsorbarn var død.
Dette var ikke så rart at skulle meddele sponsor i DK. Sponsor har fået et nyt barn.
Jeg vil sige tak til alle sponsorer for deres støtte til et barn eller to i Gambia. Det gavner
og vi ved jo alle, at viden er vejen frem.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og det blev gennemgået.
Spørgsmål fra Heidi P.: Hvor pengene fra medlemsbladets annonceindtægter var?
Ikke alle annoncør har betalt og de betalte beløb er på kontoen.
Regnskabet blev godtaget.
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Medlemskontingentet for næste år forbliver uændret, dvs. 100 kroner pr. person og 300
kroner for firmaer.
Foreningen har 126 medlemmer.
Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Steen Andersson, Erling Korsgaard Nielsen og Momodou Camara var på valg og alle
var villige til genvalg. De blev valgt.
Erling KN spurgte, om der var en person, der ville ind i bestyrelsen og lave
medlemsbladet. Ingen meldte sig.
Valg af suppleanter.
Inga Bendorff trak sig som suppleant.
Ny suppleant blev Maria Pacchiarini.

Valg af ekstern revisor:
Vi fortsætter med K T revision i Vejle.
Eventuelt:
Henrik Sprecht præsenterede sig selv som generalkonsul for Gambia gennem 21 år. Han
gav en kæmpe tak for det arbejde, som foreningen gør for Gambia. Med en ny præsident
er der tegn på fremgang for Gambia.
Al hjælp er godt.
Henrik Sprecht er generalkonsul for herboende gambianere og ikke for præsidenten.
Momodou Camara har været i Gambia som privatperson og ville gerne have hjælp til at
ansøge om hjælp til Kuntaur skolen, specielt til bygningerne. Han blev opfordret til at
søge diverse fonde.
Bente Møller fortalte lidt om sin tur til Gambia i januar 2017. En rejse hun og Kate
havde fået via deres hjælp på nødhjælpsdepotet i Næstved. Med på turen var deres
mænd, som selv havde betalt deres rejse.
Bente så bl.a. hvordan alt fungerede godt i Sintet. Kate var dybt imponeret over hvordan
det fungerede.
Der blev afholdt amerikansk lotteri efter mødet. Lotteriet var pga., at der ikke blev
afholdt nogen koncert i Esbjerg i april 2017. De mange præmier ville Inga gerne af med.
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Formanden Hamadi Vincent Bah sluttede af med at takke for et godt møde og takkede
dirigent John Møller for et godt leddet møde.
Referent
Jette Sørensen
Sekretær
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