
 
 
 
Østafrikas Venner 
 
 
Referat  
Generalforsamling, d. 07.03.2020 kl. 14:00 
Sted: Susåhuset, Helgesvej 9, 4160 Herlufmagle 
 
Deltager: Britta, Karin, Mogens, Inge, Gregers, Charlotte, Shani, Sarah, Fadhila, Nyota, Mercy og Tommy 
 

1. Valg af dirigent: Gregers 
 

1. Valg af stemmetæller: alle 
 

2. Valg af referent:  Fadhila  
 

3. Årsrapport 2019: 
 

Formanden forelagde årsrapporten og ledelsesberetningen. 
 

• Det var en fin og god beskrivelse af vores revisor.   
• Containeren har kostet 34.000 kr. 22.000 kr. er betalt. Der mangler 12.000 kr. Tak til alle 

dem der har doneret penge til det.  
• I september har Østafrikas Venner søgt penge fra CISU til et affaldsprojekt i Lushoto, hvor vi 

fik et betinget afslag. Der er behov for at udarbejde en strategi omkring vores ansøgninger.    
• Hvidvaskningsloven og persondataloven er blevet drøftet med Merkurfonden. 

 
 

4. Valg af bestyrelse: 
  

• Fadhila Rajabu Challange, blev valgt 
• Sarah Lewis Kimambo, blev valgt 
• Shani Rajabu Challange, blev valgt 

 
• Tommy Lading, valgt i 2019 
• Charlotte Strandfelt, valgt i 2019 

 
.  

 
 

              Valg af suppleanter: 
 

• Helle Søborg Bjerre, blev valgt 
• Britta Larsen, blev valgt 
• Jane Mwajabu Zilstorff, blev valgt 

 
 
  

 
5. Revisor: 

• KvalitetsRevision fortsætter 
 



 
6. Indkomne forslag: 

• Ingen forslag indkommet 
 
 
 

7. Evt.:   
• Containerforsendelser er ligt pt problematiske til Tanzania pga. skat og 

afgifter. GTS ser lige nu på hvordan det kan løses. Hvis det ikke kan løses, 
kan vi måske ikke sende flere containere til Tanzania.  

• Bestyrelsen skal snart mødes og arbejde med mål, vision og værdier for 
Østafrikas Venner  

• Bestyrelsen vil købe andel i Merkur Andelskasse med det formål at spare 
penge på sigt 

• Charlotte Strandfelt ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen efter 
generalforsamlingen. Fadhila kontakter suppleant Jane Mwajabu Zilstorff for, 
at hun kan overtage Charlottes plads i bestyrelsen. 

• Tak til Susåhuset for at vi kunne låne deres lokaler, det er ikke sidste gang vi 
vil benytte Susåhuset. 

 
 

 
 
Østafrikas Venner 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Fadhila Rajabu Challange ______________________ 
Sted: Orup 
Dato: 16.03.2020 


