
 

 

 

 

Generalforsamling d. 09.03.2019 

 

1. Valg af dirigent 
o Gregers Christensen blev valgt 

 
2. Valg af stemmetællere 

o Punktet blev udsat til, hvis det bliver nødvendigt 
 

3. Valg af referent 
o Charlotte Strandfelt 

 
4. Årsrapport 2018 

o Formanden gennemgik årsrapporten og roste revisor for et meget fint arbejde. Sidste år var vi 112 
medlemmer. Vi havde samlede indtægter for kr. 285.980, heraf en særlig stor indtægt fra Merkur 
Fonden på kr. 249.300, som økonomisk set har gjort dette år specielt i forhold til tidligere. På 
udgiftssiden har der været udbetalt til flere projekter, hvor projektet i Tanga er det største med kr. 
114.211. Efter afholdelse af årets samlede udgifter var der et nettooverskud på kr. 51.016, som 
dermed gjorde foreningens egenkapital positiv med kr. 47.467 og som er med til at sikre foreningens 
videre arbejde og der er jo massere at tage fat på. Årsrapporten blev godkendt 
 

5. Valg til bestyrelsen 
o Tommy Lading, valgt 
o Charlotte Strandfelt, valgt 
• Følgende er først på valg i 2020: 
o Fadhila Rajabu Challange 
o Sarah Lewis Kimambo 
o Shani Rajabu Challange 
• Suppleanter 
o Helle Søborg Bjerre, valgt 
o Britta Larsen, valgt 
o Jane Mwajabu Zilstorff, valgt 

 
6. KvalitetsRevision blev genvalgt 

 

7. Ingen indkomne forsalg 

 

8. Eventuelt 

Østafrikas Venner 

Suså Landevej 84 

4160 Herlufmagle 

Telefon: + 52 745 664 

E-mail: mail@marafiki.dk 

www.marafiki.dk 

Bank, Merkur: 8401 1098146 

Mobile Pay: 60284 

CVR-nr.: 30 66 82 00 

Dato: 16-03-2019 



o Britta vil gerne anbefale en solcellelampe som blandt andet forhandles i Spejder Sport. ”Goal Zero 
Crush Light” har integrerede solceller på toppen, kan pakkes så den intet fylder og giver et super godt 
lys. Perfekt i Afrika. Britta vil gerne spørge Spejder Sport efter muligheden for at købe lamperne til 
billigere priser for foreningens medlemmer. 

o Britta fortalte at hun også havde set et smart vandrensningsystem under hendes seneste rejse til 
Afrika. Hun har lovet at sende navnet videre til foreningens medlemmer til inspiration. 

o Ahmed Said Ilyas fortæller om TDC Global Launch & Investment Conference som finder sted den 9.-
10. april 2019. Der arbejdes blandt andet med spændende løsninger på de udfordringer det giver at 
man p.t. ikke kan have dobbelt statsborgerskab.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden 

 

Formand: Tommy Lading             den ___.___.2019 ____________________________ 

 

Dirigent: Gregers Christensen     den ___.___.2019 ____________________________ 

 

Referent: Charlotte Strandfelt      den ___.___.2019 ____________________________ 

 


