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Referat af årsmøde d. 4. april 2019 

 
Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Projektgruppers beretning 

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 

Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer. Stemmeberettigede er medlemmer, der 

har betalt kontingent. 

 

 

Ad. 1  Birgitte Dybdahl blev enstemmigt valgt og konstaterede, at årsmødet var lovligt 

indkaldt. 

 

Ad. 2 Vi har i forhold til foregående år haft en mindre medlemsstigning, også antallet af 

sponsorater i Kilifi er steget. 

 

Bestyrelsen har arbejdet med og søgt om midler fra CISU til projekt i Kenya. 

I ansøgningsperioden har der været rådgivningsmøder med medarbejdere i CISU. 
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Efter en længere ansøgningsfase med 2 ansøgningsrunder blev vores ansøgning om 

midler til et partnerskabsprojekt med den lokale organisation i Kilifi i august 

godkendt. 

Projektet ”Stærk partner” fokuserer gennem et pilotprojekt på at styrke vores partner i 

syd til organisatorisk at vokse sig stærk. 

Dette søges gennem etablering af et kursuscenter eKids – Centre i Kilifi at blive 

virkeliggjort. 

 

Den sidste del af året er blevet brugt til ved vores medvirken til at starte projekt i 

Kenya. 

 

Vi har med sponsorers hjælp kunnet støtte elever i Primary og Secondary School. 

 

Ved næste årsmøde søges skriftlig beretning udsendt før møde. 

 

 

Ad. 3   Projektgruppen – praktisk hjælp til skoler 

 

 Møbler og teknisk udstyr er doneret til især eKids Centre  

 En lærer på en Primary School har modtaget computere og andet teknisk udstyr. 

 

 Projektgruppen – sponsorering af elever 

 

 Vi har sponsoreret skoleudgiften for 3 elever samt støttet en elev med en computer og 

knowhow. 

 I det kommende år skønner vi, at der er økonomisk mulighed for at støtte flere elever. 

 

 Projektgruppen - Stærk Partner 

 

 eKids (DK) har været mentor for og coachet eKids (Ke) i opstartsfasen af projekt 

Stærk Partner. 

 

Ad. 4 Der blev stillet forslag om, at bestyrelsen igen skulle ansøge CISU om midler til nyt 

projekt, der kunne konsolidere og udbygge nuværende projekt i Kilifi. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 5 Det reviderede regnskab blev godkendt. 

Bemærk at lån i dette regnskabsår er nedskrevet med 20.000 kr. 

Kasserer har forsøgt at nedbringe omkostninger til banken ved at afskaffe visa/dankort 

og F1-indbetalingskort, men nye gebyrer til bank truer forude. 

 

 

Ad. 6 Budgettet blev forelagt og godkendt.  

Det bemærkes, at gebyrer til banken stiger næste år. 

Kontingent blev fastsat til fortsat at være 100 kr. om året. 
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Ad. 7 Formanden var på valg, Helge Dybdahl blev genvalgt. 

 

Ad. 8 Willy Schneider og Maria Dybdahl blev valgt som suppleanter.  

 

Ad. 9 Tim Hansen blev genvalgt som revisor. 

 

Ad. 10 Næste år indkalder vi til årsmøde via Facebook og mail en måned før årsmødet. 

Årsmøder vil fremover blive afholdt i april måned. 

Mulighederne for at skifte bank undersøges. 

 

Referent 

Birgitte Dybdahl    

 


