
VESTKENYAS VENNER 
 
Referat fra generalforsamling 2017 
 
Formanden byder velkommen og foranstalter valg af dirigent ved at pege på Doris Berndsen. Doris 
bliver valgt med applaus uden modkandidat. 
 
Dirigenten oplyser at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og konstaterer generalforsamlingens 
lovlighed. 
 
1. Beretning 
 
Formanden får ordet til beretning: 
 
Beretningen vedhæftes. 
 
Bemærkninger til beretningen: 
 
Poul Flack-Jensen fremhæver, at formålet med skolebesøgene er at skaffe midler og gøre 
opmærksom på VKV. Derfor er det afgørende at der skabes et nettooverskud til aktiviteter i 
Vestkenya. 
Han udtrykker forventning om at interessen for skolebesøg er øget i Sønderborg-området, idet der 
har været god mediedækning. 
 
Steen Sejerup oplyser, at Flensborg avis havde artikel i om besøget på Nydamskolen. 
  
Carl Berndsen giver udtryk for ideer til nye initiativer i Ribe ud fra, at skolebesøgene nok er lidt 
slidt. Han vil uddybe ideerne på et kommende bestyrelsesmøde. 
 
Carls indtryk af dukketeateret er, at dette ikke har været helt målrettet de mindste elever. Dette skal 
tilrettes såfremt vi gentager til næste år. 
 
Kurt Pedersen oplyser, at VKV i forbindelse med Village Bank ikke har modtaget de ønskede 
retningslinjer. Desuden har vi har endnu ikke sendt vore krav til dokumentation for 
sponsorpengene. 
 
Poul udtrykker i forbindelse med el-projektet ønske om, at projektet kan realiseres i forbindelse 
med skolebesøg til næste år. 
 
Carl er enig og har tanker om, hvordan vi kan tydeliggøre og konkretisere projekterne og ønsker, at 
vi drøfter dette på kommende bestyrelsesmøde. 
 
Regnskab 
Kassereren gennemgår regnskabet. Poul spørger ind til bruges af MobilePay. Kassereren oplyser, at 
det anvendes flittigt. Den årlige driftsudgift er på ca. 600 kr. Regnskabet godkendes med applaus og 
ros til kassereren. 
  
Indkomne forslag 



Ingen 
 
Valg af kasserer 
Kurt Pedersen genvælges. 
 
Valg af sekretær 
Poul Flack-Jensen genvælges. 
 
Valg til bestyrelse 
Carl Berndsen og Lea Kielsholm genvælges. 
 
Valg af suppleanter 
Tina Lønne og Sine H. Sørensen genvælges. 
 
Valg af revisor 
Søren Garfild Lauridsen og Svend Kviesgaard genvælges. 
 
Fastsættelse af kontingent 
 
Generalforsamlingen godkender forslag om videreførelse af nuværende kontingentniveau. 
 
Eventuelt 
Kassereren oplyser. at der pt. er 133 betalende medlemmer og 26 restanter. 
Formanden oplyser at have givet tilsagn til de to studerende, som vi har engageret til at afdække 
demokratikultur i Kanyakoo. 
 
Dirigenten takker for god ro og orden. 
 
 


