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Nyhedsbrev 4 – 2019
Generalforsamling
Til generalforsamlingen den 18. september mødte 8 medlemmer frem.
Inge Gillesberg blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen som
udgangspunkt ikke er indvarslet i henhold vedtægternes bestemmelse om, at generalforsamlingen skal afholdes i en weekend i august/september. Hun oplyste, at alle andre formalia var overholdt. Til trods for brud på vedtægterne, besluttede de fremmødte
at godkende generalforsamlingen som lovlig og dermed beslutningsdygtig.
Beretning
Formand Steen Seierup omdelte sin beretning og kom med supplerende bemærkninger. Beretningen er vedlagt som bilag til nyhedsbrevet.
Af debatten fremgik bl.a., at bestyrelsen ser frem til et samarbejde med Møllehøjskolen i Viborg. Man kunne også ønske sig samarbejde med skoler i andre områder af
Danmark.
Vi bør få optrykt og ajourført folderen, der fortæller om foreningen, så medlemmerne
kunne have adgang til den og uddele den bekendte.
Regnskab
Der har været samlede indtægter på 153.300 kr. og udgifter på 159.850 kr. og dermed
et underskud på 6.550 kr.
Under debatten blev det fremhævet, at bestyrelsen selv afholder alle udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, herunder kørsel til møder og fortæring.
Generalforsamlingen godkender regnskabet med de faldne bemærkninger
Vedtægtsændringer
Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af vedtægterne, således at generalforsamlingen fremover afholdes hvert 2. år i lige år. Ligeså ønskede man sig også frigjort af
forpligtelsen til, at generalforsamlingen skal afholdes i forbindelse med en weekend.
Desuden var der forslag om nogle konsekvensændringer i forhold til ovenstående.
Begrundelsen for ændringen er dels, at interessen for deltagelse i generalforsamlingen har været til at overskue, dels at bestyrelsesmedlemmerne har sædvanligvis har
svært ved at finde en fælles weekend i august/september. Det er lettere at finde en aften til gennemførelse af arrangementet.
Der blev på generalforsamlingen stillet forslag om, at bestyrelsen fremover ikke skal
bestå af 5 eller 7 medlemmer, men i stedet 5 til 7 medlemmer.
Vedtægtsændringerne blev godkendt.
Valg
Formanden var ikke på valg i år.
Valg af kasserer: Kurt Pedersen

Valg af sekretær: Poul Flack-Jensen
Valg af øvrig bestyrelse: Carl Berndsen og Lea Kiesholm blev genvalgt
Sarah Achieng og Mogens Lønne var ikke på valg i år.
Peter Aggerholm og Palle Laulund blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant. Formanden
tilkendegav, at suppleanterne er velkomne til de åbne bestyrelsesmøder.
Søren G. Lauridsen og Svend Kviesgaard blev genvalgt som revisorer.
Fastsættelse af kontingentsatser
De nuværende kontingentsatser fortsætter uændret.
Foreningens vedtægter kan findes på vores hjemmeside www.vestkenyasvenner.dk
under ”Foreningen”.
Samme sted kan man også finde oversigt over bestyrelsen.
Kontingentsatser kan ses under ”Bliv medlem”.
Efter generalforsamlingen er bestyrelsens sammensætning:
Formand:
Steen Seierup

Feldstedvej 14, 6300 Gråsten

Næstformand:
Lea Kielsholm

Borgmestervangen 17, 2.10, 2200 Kbh. N 2762 6453 lea-kielsholm@hotmail.com

Sekretær:
Poul Flack-Jensen

Møllegade 57, 6310 Broager

2085 8828 pfj@sl.dk

Kasserer:
Kurt Pedersen

Stadionvej 9, 6760 Ribe

5188 7168 ruthkurt@icloud.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Sarah Achieng
Sejrs Allé 45, 8240 Risskov
Mogens Lønne
Hans Jacobs Vej 7, 6760 Ribe
Carl Berndsen
Seminarievej 24, 6760 Ribe
Suppleanter:
1) Peter Aggerholm Himmernmoos 75, 2455 Harrislee D
2) Palle Laulund
Granly 22, Ø. Vedsted, 6760 Ribe

2396 5352 sejrsby@hotmail.com

5072 4296 pinykae@hotmail.com
3120 3022 mblribe@hotmail.com
2062 9563 carlberndsen@gmail.com
46140306575 solveig.aggerholm@gmail.com
3015 1299 palle.toraja@live.dk

Informationsark om Vestkenyas Venner
På generalforsamlingen blev der som nævnt fremsat forslag om at sende et informationsark om foreningen ud til medlemmerne. Idéen er, at medlemmerne kan printe og
uddele den til interesserede i omgangskredsen. Vi håber, at det vil kunne øge medlemstallet.
Informationsarket vedlægges til fri afbenyttelse. Det er opsat sådan, at hvis man kopierer på begge sider af et A4 papir, kan man skære arket op, så man har to eksemplarer.
Kenyansk besøg
Som omtalt i et par tidligere nyhedsbreve får vi kenyansk besøg fra 4. til 17. november.
Det er som sædvanlig Peter Okoyo, der er gæst, og i år har han Pauline Odhiambo
med. De skal besøge en række skoler. Programmet er ikke helt på plads, men foreløbigt er der aftalt følgende:
•
•

tirsdag den 5. – Ansgarskolen i Ribe
torsdag den 7. og fredag den 8. – Møllehøjskolen i Viborg

•
•
•

mandag den 11. og tirsdag den 12. – Esbjerg, bl.a. besøg på Syddansk Universitet Esbjerg, hvor Peter er inviteret til at holde et foredrag
torsdag den 14. – Nybøl Skole i Sønderborg Kommune
fredag den 15. – Nydamskolen i Sønderborg Kommune

Vi arbejder stadig på at få arrangementer, hvor der er huller i programmet.
På Møllehøjskolen er der aftalt aftenmøde med skolebestyrelse og lærere den 7. november. Foruden Pauline og Peder deltager Carl Berndsen og undertegnede også i
dette møde.
På bestyrelsens vegne
Kurt Pedersen

