
20MAJ2019

Referat af Gambias Venners generalforsamling 11MAJ2019 kl. 13:00.

Sted: Næstved Frivilligcenter, Farimagsvej 16, 4700 Næstved.

Tilstede: Bestyrelsen (Formand Hamadi Vincent Bah, næstformand Steen Arne
Andersson, kasserer Erling Korsgaard Nielsen, sekretær og sponsoransvarlig Jette
Sørensen, Webmaster Heidi Pacchiarini, og redaktør Momodou Camara) og 7 medlem-
mer, ialt 13 personer.

Dagsorden ifølge vedtægternes §6:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
5. Fastlæggelse af det kommende års medlemskontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af ekstern revisor.
10. Eventuelt.

Ad 1. John Møller blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede
derefter at generalforsamingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad 2. Heidi Pacchiarini og Momodou Camara blev enstemmigt valgt.

Ad 3. Formanden bød alle deltagere velkommen.
Formandens beretning: Min beretning for året 2019 er min ottende beretning
som formand. Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen og kontaktpersonerne for deres
indsats i det forløbne år. Stor tak til foreningens trofaste frivillige som har gjort
et s̊a flot resultat muligt. En stor tak til vores samarbejdespartner samt til Hiba,
John, Bente, Ole og resten af de frivillige folk p̊a nødhjælpsdepotet i Næstved.
Tak til shipping firmaet IC Logistic og Ivar Christensen i Esbjerg for transporterin-
gen af vores container til Gambia uden problemer.
Tak til vores samarbejdspartner i Gambia. En stor tak skal ogs̊a lyde til vores
samarbejdspartners formand Amadou Bah, som har udført et stort arbejde, b̊ade
med modtagelsen af Gambias Venners containerforsendelse og med foreningsarbe-
jdet i Gambia. Vi har været utroligt glade for samarbejdet med Amadou i Gambia.
Han yder fortsat en utrolig indsats og er samtidig en meget positiv person. Hans
del af arbejdet gør at vi kan f̊a det hele til at fungere.
Tak til DMRU for et rigtig godt samarbejde i årets løb og for deres altid store
hjælpsomhed, n̊ar der har været brug for hjælp, r̊ad og vejledning. De har gjort
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det muligt at afsende et stk. container om året med diverse nødhjælpsudstyr til
Gambia.
Inga Bendorf og Jette Sørensen har deltaget i CISUs oplysningskursus i Århus den
20 feb. 2019.
En særlig stor tak til Inga Bendorf og journalist Lasse Ilskov. Inga og Lasse rejste
til Gambia den 5 nov 2018 for at laver en dokumentarfilm om vores malaria projekt
i Gambia. Inga havde søgt oplysningspujlen fra CISU og f̊aet bevilget 25.000 kr. til
dette form̊al. Inga og Lasse var i Gambia i 9 dage. De besøgte Sintet Fullakunda,
stedet hvor vi har vores malaria projekt. Det blev ogs̊a lavet en film om vores
sponsorbørn. De har lavet flere interview med læger og familiemedlemmer ang̊aende
malaria. Inga er i gang med andre opgaver som hun vil berette lidt om under
eventuelt.
Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi blandt
andet har brugt tid p̊a hvordan vi kan f̊a flere medlemer.
Jeg har søgt om penge til vores drift fra kulturestyrelsen og fik bevilget 50.000 kr,
som bestyrelsen er meget glade for. P̊a vegne af bestyrelsen siger jeg mange tak til
Kulturstyrelsen.
Inga Jette, Heidi, og jeg har været til Pan African festival i Århus i juni , hvor vi
fik solgt h̊andværk købt i Gambia. Det var ikke liges̊a spændende som det plejer
at være, da der ikke var s̊a mange deltagere.
Vi har ikke deltaget i DMR-U årsmøde i october 2018 i Middlefart.
Vi fik et stk. container bevilget fra DMR-U gennem vores containeransøgning den
21 sept. 2018. Den blev pakket p̊a nødhjælpsdepotet i Næstved den 1 oct og blev
afsendt den 2 oct. 2018 med ankomst til Gambia den 29 oct 2018. Containeren
blev frigivet fra havnen i Gambia den 5 november og blev kørt til Sintet dagen
efter. En tak til Hiba og company.
Jeg var i Gambia fra den 2 nov. til den 17 nov. Form̊alet med rejsen var sammen
med jette Sørensen at betaler vores sponsorbørn. Desuden skulle jeg undersge om
hjælpen fra DMR-U gennem Gambias Venner var blevet fordelt og taget i brug. Jeg
skulle ogs̊a tale med foreningens samarbejdspartner Sintet Fukkakunda Association
om der var sket en udvikling i de seneste år og om deres fremtidige planer. Vi holdt
et møde med vores samarbejdspartners medlemmer. P̊a mødet fik vi snakket om
mange ting heriblandt om dokumentarfilmen. De var villige til at hjælpe, hvis vi f̊ar
brug for det. Vi havde altid Ousman Dampha med, n̊ar vi besøgte skolerne omkring
Serrekunda, Banjul, og Brikama hvor børnene skal betales. N̊ar vi er ude i dette
ærinde er det meget vigtigt, at der altid er en med fra vores partner i Gambia Alle
sponsorbørnene er blevet betalt. Jette Sørensen vil berette om dette efterfølgende.
P̊a et af vores bestyrelsesmøder har vi besluttet at stte sponsorpengener til eleverne
op.
I april m̊aned 2019 deltog Jette og Inga i CISUs generalforsamling. Her blev spon-
sorbørnfilmen vist. Filmen blev vist sidst p̊a dagen. Den er ogs̊a lagt ind p̊a
YourTub.
Efterfølgende aflagde den sponsoransvarlige Jette Sørensen sin beretning.
Beretningen kan læses i vort medlemsblad.

Generalforsamlingen tog herefter formandens beretning til efteretning.

Ad 4. Kassererens reviderede regnskab blev genneng̊aet i detajler og derefter
enstemmigt vedtaget.
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Ad 5. Bestyrelsens forslag om uændret medlemskontingent blev enstemmigt ved-
taget.

Ad 6. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Ad 7. P̊a valg var Steen Andersson, Momodou Camara, og Erling Korsgaard
Nielsen. De var alle villige til genvalg. Der var ingen andre forslag til bestyrelsesmedlem-
mer. De tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt enstemmigt.

Ad 8. Der var ingen forslag til suppleanter. Foreningen har s̊aledes ingen sup-
pleanter det næste år.

Ad 9. Det eksterne revisorfirma K.T. Revision, Vejle ApS, Niels Finsensvej 2, 7100
Vejle blev genvalgt enstemmigt.

Ad 10. Inga aflagde beretning om vor nye sponsorfilm og malariafilm. En nærmere
beskrivelse kan findes i vort blad.

Steen Andersson

dato:

Hamadi V incent Bah Steen Arne Andersson Erling Korsgaard Nielsen

Jette Sørensen Heidi Pacchiarini Momodou Camara


