
 

 

 

 

Generalforsamling, 10.03.2018 kl. 14:00, Suså Landevej 84, 4160 Herlufmagle 

Referat  

1. Valg af dirigent:  

Gregers blev valgt  

2. Valg af stemmetæller: 

Der blev ikke behov for stemmetæller  

3. Valg af referent: 

Inge blev valgt    

4. Årsrapport 2018: 

Årsrapport, ledelsesberetning og regnskab var samlet i et meget flot dokument, som Tommy forelagde på sædvanlig fin 
vis.  

KOMMENTARER: 

- I 2017 blev en container indkøbt, dels for at frigive mere tid til pakning og dels for at haveden som lagerplads i Tanga.  

- Selve transportudgiften for at få containere frem til Tanzania figurerer ikke i vores regnskab. Opkrævningen for 
transport af containere sendes direkte til GTS   

- Projektrejse & expert rejse: Henrik Zilstorff og Peter Kjærgård rejser i 2018 til Tanzania med det formål at undervise i 
og skabe netværk omkring brug af computere. Specielt vil en lærer fra Kongei deltage i dette arbejde. Formålet er at få 
skabt et materiale, der kan nyttes af partnere på flere niveauer. 

Årsrapporten blev godkendt og underskrevet 

5. Valg til bestyrelsen:  

• Fadhila Rajabu Challange genvalgt  
• Sarah Lewis Kimambo valgt  
• Shani Rajabu Challange genvalgt. 
• Tommy Lading, på valg i 2019 
• Henrik Zilstorff, på valg i 2019 

            Valg af suppleanter: 

Mange meninger omkring antal suppleanter, geografisk placering af suppleanter, prioriteret rækkefølge for suppleanter 
til at indgå i bestyrelse om nødvendigt m.m. blev drøftet.  
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Suppleanter: 

• Britta Larsen  
• Jane Mwajabu Zilstorff 
• Helle Søborg Bjerre 
• Ahmed Said Ilyas 

 

Rækkefølgen kan indikere en spørge-rækkefølge, hvis en bestyrelsespost bliver ledig.  Men må ikke opfattes som en 
præcisering.               

6. Revisor: 

KvalitetsRevision har udført et flot arbejde og der er enighed om at fortsætte samarbejdet.  

7. Indkomne forslag: 

            Ingen forslag indkommet. 

8. Evt.: 

2 nyvalgte og en afgående suppleant var ikke til stede.  

Der var enighed om at det vil være god kutyme at tage en kontakt til disse 3 personer. Henrik kontakter Malaika og 
Helle Søborg. Fadhila kontakter Eddie Ilyas.  

 

 

Efter generalforsamling gennemgik Flemming Kramp fra Oikosfonden historien om spare/lånegrupper.  

 

 

     Den 11. marts 2018   

     Inge Brehm Christensen 


