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Referat af årsmøde d. 10. marts 2022 

 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Projektgruppers beretninger 

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. 

 

 

Ad. 1  
 

 
Hans Petersen blev valgt. Han fastslog, at årsmødet var lovligt indkaldt. 
 
Nogle få af medlemmerne var med på Meet. Dirigenten udtrykte, at dette kunne være en udfor-
dring, men håbede på det bedste. 
 
Ad. 2  

 
 
Formandens beretning for 2021 

Bestyrelsen har med ansvar overfor generalforsamlingen varetaget foreningens opgaver i 2021. 
 
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 5 bestyrelsesmøder og utallige arbejdsmøder. 
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Bestyrelsen har i 2021 i Danmark arbejdet med at skaffe medlemmer og bidragsydere samt 

sponsorer til vores ”børn” i Kenya. 

I Kenya har nogle fra bestyrelsen været på opstarts besøg samt løbende været i kontakt med lo-

kal organisation.  

Om projekt i Kilifi 

 I Kenya har vi dels ved besøg dels ved online kommunikation arbejdet med vejledning af part-

ner i Kilifi. 

Vi har været med ved opstarten af nyt projekt fra december 2020.  

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. 

Indsatsen har som mål at styrke den lokale organisation i at gennemføre aktiviteter og bruge re-

sultaterne, så organisationen i forløbet konsolideres og forankres i det lokale miljø. Formålet 

udmøntes gennem aktiviteter og undervisning i et ressourcecenter, der er det fysiske omdrej-

ningspunkt for aktiviteterne. 

 Centret skal udvikles til at være den dynamiske institution, der får unge i gang med en uddan-

nelse, specifikt fokuseres der på specialundervisning af unge. 

 Der gennemføres jobskabende kurser for unge i ernæring, frisør og skønhed, kurvefletning, sæ-

befremstilling 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. 

Projektet i Kilifi kom godt i gang i januar 2021, men blev så lukket ned i en måned. Kenya luk-

kede alle uddannelsesinstitutioner ned fra sidst i januar til marts. 

Så i marts kunne man begynde forfra for hurtigt at løbe ind i en ny 14 dages nedlukning. 

Først fra april 2021 kunne man igen åbne og her næsten starte forfra. 

Vi besluttede derfor efter samtaler med den lokale organisation i Kilifi at søge om en forlængelse 

på 11 måned af projekt. 

Forlængelsen er blevet bevilget. Projektet i Kilifi løber nu indtil udgangen af 2023. 

Der er ikke nogen yderligere bevilling med i forlængelsen, så det bliver formentlig svært at få 

økonomien til at hænge sammen til sidst i projektperioden.  

De faste udgifter som husleje, el, vand og projektleder lønninger bliver større. Medens aktivite-

terne kan tilpasses økonomien. 
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Men vi er begunstiget af en for os god kursudvikling, så vi kalkulerer med budgettet for projektet 

næsten holder. 

Vi bruger ikke penge fra vores foreningskonto til projektet med lokal partner. Pengene hertil 

kommer fra vores CISU bevilling. 

 

Indtil nu tiltrækker IT undervisningen kombineret med Cyber cafeen mange. 

Frisør salon med uddannelse er efter nogle personale udfordringer begyndt at køre. 

Bage værkstedet er først lige kommet godt i gang medens man leder efter en lærer til at starte 

kurvefletning. Det lader til at en lærer til dette skal "importeres” fra den vestlige del af Kenya. 

Den lokale organisation er hele tiden opsøgende for at optimere antallet af elever på skolen. 

Vi forventer en større aktivitet og en del flere elever på skolen i 2022  

I juli 2022 får projektet hjælp af 4 u-landsfrivillige fra Danmark. 

 

Om støtte til elever 

Vi har faste danske sponsorer, der hver månedligt indbetaler et beløb til navngivne enkelt ele-

ver. 

 

Vi anvender også så vidt det er muligt bidrag indbetalt til foreningen til sponsorering. 

 

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 næ-

ste gebyr i Secondary.  

Endvidere har vi hjulpet enkelte elever med at betale hele eller dele af indmeldelsesgebyret i 

eKids Centre. 

 

Formanden afsluttede beretningen med at takke alle i bestyrelsen og i projektgrupperne for et 

godt arbejde i 2021. 

Formanden henviste i øvrigt til at de nyeste informationer er tilgængelige på Facebook og på 

hjemmesiden. 

 
  

 
Ad. 3  
  
Der henvises til formanden beretning. 
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Ad. 4 
  
Der blev for 3. år i trækstillet forslag om, at bestyrelsen skulle arrangere rejser til Kilifi, så med-
lemmer kunne besøge samarbejdsorganisationen i Kilifi og tage del i arbejdet omkring eKids 
Centre. 
Bestyrelsen mener, at det nu efter at Coronaen formentlig klinger ud, er muligt at arbejde videre 
med forslaget og forsøge på at arrangere en tur snarest. 
 
Ad. 5  
 
Vi er begunstiget af, at et mindre administrativt tilskud til vores danske organisation, der følger 
med tildeling af penge til projektet i Kilifi. 
MobilePay er stadig udgiftskrævende, men nødvendig for hurtige indbetalinger. 
Dette betyder at næsten alle penge indbetalt som medlemskontingent, bidrag og sponsorering 
går ubeskåret til hjælp i Kilifi. 
Regnskabet blev godkendt ved akklamation. 
 
Ad. 6  
 
Der var ingen bemærkninger til budgettet for 2022. 
Kontingentet blev fastsat til fortsat at være 100 kr. om året. 
Budgettet blev herefter godkendt. 
  
Ad. 7 
  
Næstformanden og kasserer var ifølge vedtægterne på valg. 
Palle Aagaard, Humlebækgade 27, 2200 Kbh. N. blev genvalgt som næstformand og Birgitte 
Pommer, Ingstrup Alle 23B, 2770 Kastrup blev genvalgt som kasserer - begge med akklamation.  
 
Ad. 8  
 
Willy Schneider, Vadum Alle 19, 2770 Kastrup og Maria Pommer, Sverrigsgade 1C, 2300 Kbh. S. 
blev igen valgt som suppleanter.  
 
Ad. 9  
Som revisor genvalgtes Tim Hansen, Norgesgade 33, 2300 Kbh. S. 
På grund af vores igangværende projekt skal vi dog i et par år bruge ekstern revisor og ikke års-
møde valgt revisor. 
 
Ad. 10 
 
Ingen bemærkninger hvorefter dirigenten konstaterede, at mødet var slut. 
 
 
 
Referent 
Birgitte Pommer   


