27SEP2020

Referat af Gambias Venners ordinære generalforsamling1 lørdag
29AUG2020 kl. 14:00.

Sted: Sønderbyvej 48, 6731 Tjæreborg.
Tilstede: Formand Steen Andersson, næstformand Momodou Camara, kasserer Erling Korsgaard Nielsen, sponsoransvarlig Jette Sørensen, og Inga Bendorff. Der var
afbud fra sekretær Tina Korsgaard Nielsen. Derudover deltog 7 menige medlemmer.
Dagsorden ifølge vedtægternes §6:
1. Valg af dirigent.
Det eneste forslag var John Møller, der blev enstemmigt valgt.
2. Valg af stemmetællere.
Et forslag om to stemmetællerer blandt de menige medlemmer blev enstemmigt
vedtaget. Stemmetællererne kom aldrig i brug da alle senere forslag blev enstemmigt vedtaget.
3. Formandens beretning2 .
Formanden bød først alle deltagerene velkomne. Derefter blev bestyrelsen presenteret: næstformand Momodou Camara, kasserer Erling Korsgaard Nielsen, sekretær
Tina Korsgaard Nielsen, sponsoransvalig Jette Sørensen, Inga Bendorff, og formanden Steen Andersson.
Efter et ret ubehageligt bestyrelsesmøde sommeren 2019 besluttede den daværende
formand Hamadi Bah og hans samlever Heidi Pacchaini i august 2019 at forlade
bestyrelsen og foreningen i utide, uden forvarsel, og med øjeblikkelig virkning.
De resterende 4 bestyrelsesmedlemmer Momodou, Erling, Jette, og Steen var da
tvunget af vore vedtægter til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Denne blev afholdt 12 oktober 2019 på dette sted. Udover de 4 bestyrelesmedlemmer deltog 6 menige medlemmer. På dette møde blev Tina og Inga valgt ind i
bestyrelsen. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig selv som tidligere nævnt.
Formanden afhentede senere foreningens effekter og dokumenter hos Hamadi og
Heidi. Det var fredeligt og venligt. Det har dog senere vist sig at adskildelige
underskrevne referater/dokumenter manglede. Således var alle kopier af tidligere
ansøgninger fjernet. Det har gjort bestyrelsens efterfølgende arbejde unødigt besværligt.
Vi har dog vurderet at det ikke tjener noget formål at forsøge at få disse dokumenter
udleveret fra Hamadi og Heidi.
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Den planlagte ordinære generalforsamling i maj 2020 blev aflyst og udsat på ubestemt tid på
grund af Corona situationen.
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Beretningen vil blive udvidet med beretninger fra nogle af bestyrelsesmedlemmerne. Dette
skyldes den uro der opstod ved at formanden Hamadi Vincent Bah og bestyrelsesmedlem Heidi
Pacchiarini forlod bestyrelsen og foreningen i august 2019.
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Siden sidste ordinære generalforsamling i maj 2019 frem til den ekstraordinære generalforsaming i oktober 2019 var den nuværede formand ikke formand og har derfor
ikke mere at berette fra denne periode. Efter den ekstra ordinære generalforsamling
har temaet mest været “Hvad gør vi nu”.
Det allermeste af bestyrelsens arbejde har ikke været udført af formanden men
af alle de andre bestyrelsesmedlemmer. Formanden takkede dem alle for deres
store indsats. Det er derfor mere hensigtsmæssigt at overlade den resterende del af
beretningen til de bestyrelsesmedlemmer der aktuelt har udført arbejdet.
Næstformanden Momodou Camara berettede følgende:
Vedrørende søsterforeningen: Vi har fået etableret en midlertidig bestyrelse for
søsterforeningen bestående af formand Professor Dr. Lamin Sidibeh, næstformand
Mr. Kanimang Camara, og administrator Ousman Dampha. Lamin Sidibeh var
medstifter af Gambias-Venner i 1974 da han boede i Århus. Efter at Amadou
Bah trak sig som formand for søsterforeningen har det været langsommeligt at
rekonstruere foreningen i Gambia. Der var ingen udleveringspapirer, men jeg fandt
nogle gamle papirer fra perioden 2005-2007 i de få mapper vi fik udleveret af Hamadi
Vincent Bah, den tidligere formand for Gambias-Venner. Filerne sendte jeg til den
nye bestyrelse med håbet om at det ville hjælpe med at rekonstruere foreningen,
og få den godkendt som NGO igen. Selve søsterforeningen har ikke været aktiv i
de seneste år da fokus har været på vores samarbejdspartner i Sintet Fullakunda
Association. Amadou Bah var også formand for vor samarbejdspartner i Sintet
Fullakunda Association. I Gambia skal alle NGO’er aflevere regnskab og holde
generalforsamlinger, samt være aktiv, hvilket søsterforeningen ikke kunne bevise.
Derfor er den nye bestyrelse begyndt med at annoncere sig selv i to aviser vedrørende
medlemsregistrering og afholdelse af en generalforsamling i indeværende kalenderår.
Der vil snart blive afholdt en sådan generalforsamling. Medlemskab skal koste 250
dalasier per år.
Vi har også i starten af året betalt søsterforeningens flerårige gæld til kommunen
Kanifing Municipal Council. Det drejer sig om flerårig skyldig ejendomsskat og
flerårige ubetalte vandregninger til NAWEC for foreningens grund i bydelen Kanifing.
Hjemmesiden: Det har været en udfordring at genskabe hjemmesiden efter Heidi
havde nægtet at aflevere koderne til siden. Erling og jeg sørgede for, at hjemmesiden
blev genregistreret hos Dandomain og opdateret hos DK hostmaster. De backup
filer som jeg havde gemt er blevet uploadet til den nye webserver, og e-mails er
blevet genoprettet. Siden den ekstraordinære generalforsamling har Tina og Stine
haft til opgave at skabe en ny frisk hjemmeside. Thomas fik opgaven og han har
fået lavet en skabelon hjemmeside. Siden er nu i testfasen og bliver offentliggjort
når indholdet er overført og grundigt testet. De nuværende sider vil blive gemt som
arkiv.
Bladet: Medlemsbladet blev 4 sider mindre og trykkes kun trykt i 250 eksemplarer
for ialt 1298 kr eksl.moms. Dette er for at spare penge, da foreningen ikke har søgt
støtte hos kulturstyrelsen sidste år. Den tidligere formand Hamadi Vincent Bah
har uden vor viden undladt at søge før han trak sig fra formandsposten.
Inga Bendorff berettede følgende:
Indsamling og uddeling af ris: På grund af corona i Gambia er turisterne blevet
væk. Det går især ud over hotelmedarbejderne samt frugt-og nøddesælgerne på
stranden. I denne ekstraordinære situation har Inga via et opslag på facebook og
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Instagram samt i et brev til vore sponsorer og medlemmer søgt bidrag til indkøb af
ris til uddeling blandt denne befolkningsgruppe. En stor positive tilmeldning gav et
samlet bidrag på ialt kr. 22.641. Det blev til ialt 128 sække ris efter at udgifterne til
fragt og materiale til håndvask var fratrukket. Vor Søsterforening stod indkøbet og
uddelingen i samarbejde med ASSET (Association of Small Enterprise onTourisme),
en forening af små virksomheder. Ialt blev således 128 familier hjulpet. Flere
detaljer kan læses i vort medlemsblad.
Filmprojekt: Inga søgte i maj 2019 om kr. 20.000 til endnu en film, der skulle
vise at vore projekter i Gambia nytter noget. Der kom desværre afslag. Senere på
året søgte Inga igen og denne gang blev ansøgningen godkendt. Detajler om vore
projekter, filmoptagelsen, og sponsorrejsen i november 2019 kan læses i vort blad,
på vores hjemmeside, samt på facebook. Selve filmen kan ses på facebook og på
vores hjemmeside.
Andet: Der er søgt penge, kr. 51.000, til drift hos kulturstyrelsen. Vi har ikke fået
penge sidste år da vor tidligere formand ikke har ansøgt. Der er indsendt billeder
til en foto konkurrence hos CISU. Man kan vinde kr. 15.000 til at reklamere for
foreningen.
Den sponsoransvarlige Jette Sørensen beretter følgende:
Jeg tog på foreningens vegne til Gambia i november 2019, for at betale sponsorbørnene. Detaljer om turen kan læses i vort blad.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Det reviderede regnskab blev gennemgået. Efter nogle få opklarende punkter blev
regnskabet enstemmigt godkendt.
5. Fastlæggelse af det kommende års medlemskontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 100 per person og kr. 300 for
firmaer blev enstemmigt vedtaget.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer3
Følgende medlemmer blev foreslået: Inga Bendorff (genopstiller), Jette Sørensen
(genopstiller), Tina Korsgaard Nielsen (genopstiller), Ditte Noesgaard (menigt medlem),
og Helle Jørgensen (menigt medlem). De blev alle valgt enstemmigt.
Bestyrelsen består herefter af Steen Anderssson, Momodou Camara, Inga Bendorff
(genvalgt), Jette Sørensen (genvalgt), Tina Korsgaard Nielsen (genvalgt), Ditte
Noesgaard (nyvalgt), og Helle Jørgensen (nyvalgt).
8. Valg af suppleanter4.
3
Foreningen har i øjeblikket 6 bestyrelsesmedlemmer og vil gerne have flere. Inga Bendorff og
Tina Korsgaard blev begge valgt som bestyrelsesmedlemmer på den ekstraordinære generalforsamling 12 oktober, 2019. De er således begge på valg og er begge villige til genvalg. Bestyrelsesmedlem
Jette Sørensen er også på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsesmedlem Erling Korsgaard Nielsen
er ikke på valg men har ønsket at forlade bestyrelsen i utide af private årsager.
4
Foreningen har i øjeblikket ingen suppleanter.
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Følgende to menige medlemmer blev foreslået: Stine Kolmos og Ivar Christensen.
De blev begge valgt enstemmigt.
9. Valg af ekstern revisor.
Bestyrelsens forslag om uændret ekstern revisor blev enstemmigt vedtaget.
10. Eventuelt.
Bestyrelsens informerede om 1) Overgang til elektronisk kommunikation, 2) corona
og den udsatte sponsorrejse til Gambia, 3) container situationen, 4) de manglene
årlige kr. 50.000 i støtte fra kulturstyrelsen, og 5) hvor vor film om vort arbejde i
Gambia kan ses.
Mødet blev hævet ca. 15:30.
Efter mødet bød foreningen på en (corona indpakket) sandwich og en øl/sodavand,
samt kaffe/the.
Senere konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Inga Bendorff, næstformand: Momodou Camara, kasserer: Steen Andersson, sekretær: Helle Jørgensen,
sponsoransvarlig: Jette Sørensen, og bestyrelsesmedlem: Ditte Noesgaard.
Det nyvalgte medlem af bestyrelsen Tina Korsgaard Nielsen har ønsket forlade
bestyrelsen med øjeblikkelig virkning af personlige årsager.
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