
Børn i Afrika – Referat fra generalforsamling mandag den 26-10-2020 

Sted: Vangede Kirkes Mødelokaler 
Start: 19.00 
Deltagere i generalforsamlingen: 
Karsten Dam (Formand), Birgitte Bech (Næstformand), Kristin Espedal (Bestyrelsesmedlem), 
Jonna Kildebogaard (Bestyrelsesmedlem), Kathryn Tegner (Bestyrelsesmedlem), Asta 
Espedal (Kasserer) Jan Kildebogaard (Suppleant) samt øvrige medlemmer – i alt 26. 

1. Valg af dirigent 
Jan Kildebogaard blev valgt. 
Jan oplyste, at datoen for generalforsamling ligger indenfor vedtægternes bestemmelser. 
Jan oplyste, at han havde modtaget medlemsblad med indkaldelse i god tid inden kravet om 
indkaldelse 3 uger før generalforsamling samt mail 3 uger før. Forsamlingen er dermed lovlig 
indkaldt, hvilket alle accepterede. 

2. Valg af referent 
Kathryn Tegner blev valgt. 

3. Formandens årsberetning for foreningen 
Formandens oplæste årets beretning, som følger:

Lad mig i denne årsberetning forsøge en kronologis gennemgang af året der er gået siden 
sidste generalforsamling 21/10 2019.

Få dage efter generalforsamlingen var der afgang mod Uganda for årets hold af 
studietursdeltagere. Denne gang 16 deltagere plus "os selv" - dvs. Kathryn og undertegnede 
som turledere. Det var den tolvte gang, vi ledede en studietur og heldigvis forløb også 
denne tur uden alvorlige uheld eller sygdom. Af de 16 deltagere havde 3 været med før -
den ene helt tilbage i 2004, hvilket gav gode muligheder for sammenligning af udviklingen 
gennem 15 år. Af programmet kan nævnes et besøg i en af de flygtningebosættelser hvor 
man genbosætter flygtninge fra bl.a. Congo og Rwanda. Vi spiste frokost i en lille restaurant, 
der drives af flygtningene. Vi så også et lille område, hvor albinoer lever - ret tæt på 
politistationen fordi der stadig er en uhyggelig overtro omkring albinoer, der ofte kan give 
dødelig udgang for den uheldige. Selvfølgelig var vi også i Rakai/Lyantonde hos vores 
samarbejdspartner Racobao og bl.a. så vi det nyligt opførte hus for den fattige fiskerfamilie 
med Philip og hans handicappede kone, som vi havde mødt i 2018. Stor glæde over besøget 
og deres taknemmelighed var meget bevægende - konen havde nu fået en kørestol. Et 
besøg hos en blind kvinde med 4 børn, hvoraf de 3 også var blinde, blev en meget smertelig 
oplevelse - det var oplagt at denne familie havde behov for en bedre bolig meget snart. 
Også på denne studietur havde vi stor glæde af Josephine, der som så ofte før 
demonstrerede dygtighed overfor sine arbejdsopgaver og venlighed og hjælpsomhed 
overfor os som gæster. 

I november afholdt vi dernæst et bestyrelsesmøde hvor vi bl.a. skulle konstituere den 
nyvalgte bestyrelse. Det blev som følger: Birgitte Bech som næstformand, Erik Foged som 
sekretær og med medlemsservice, Asta Espedal som kasserer, Kristin Espedal, Kathryn 
Tegner, Lars Ravn som medlemmer, Jonna Kildebogaard som repræsentant for Masomo og 
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undertegnede som formand. Som supleant har vi haft Aase Liljedahl og som supleant for 
Masomo Jan Kildebogaard. 

Af arbejdet i bestyrelsen kan jeg i tilfældig rækkefølge nævne følgende stikord: 

⦁ indledende planlægning af en korturné vi havde håbet at gennemføre i januar 2021 
⦁ diverse fondsansøgninger (lige nu venter vi svar på 2 forskellige: sidste nyt var afslag 
søndag aften på den ene) 
⦁ medlemsbladet og den iværksatte besparelse med udsendelse af det ene årlige blad som 
udelukkende elektronisk udgave 
⦁ foreningens økonomi og de nye byrder med bl.a. tvungent medlemsskab af 
indsamlingsnævnet (3.400 kr om året!) og gebyr til Nordea 1 
⦁ planlægning af næstformandens årlige tur til Uganda og de opgaver hun skulle tage sig af 
sammen med Josephine - og senere opfølgning efter hjemkomst fra turen 
⦁ bankers stigende forsigtighed omkring hvidvask og de deraf følgende besværligheder ved 
overførsel af penge til Uganda 
⦁ Masomos arbejde i Uganda og samarbejdet med Masomo 
⦁ og selvfølgelig her i løbet af foråret coronasituationen i både Danmark og Uganda og hvad 
deraf fulgte af beslutninger 

I Uganda har man ligesom i Danmark indført diverse foranstaltninger mod coronasmitte, 
heriblandt udgangsforbud i perioder og forbud mod at bevæge sig rundt i bil! Skoler har 
holdt lukket siden foråret, og torsdag den 15. oktober åbnede skolerne så igen, men kun for 
eleverne i afgangsklasserne altså P7, S4 og S6, resten af klasserne er ikke begyndt igen. Man 
taler ligefrem om "et tabt skoleår". Alt dette har besværliggjort Josephines arbejde, idet hun 
ikke har kunnet køre ud i landet og besøge vores samarbejdsskoler. Hun har forsøgt sig med 
telefoniske konsultationer med børnene, og rådgivet så godt hun kunne. I har kunnet læse 
meget mere om corona i det sidst udkomne medlemsblad. I Danmark har covid19 betydet, 
at vi har måttet aflyse årets planlagte studietur og den planlagte korturné i 2021. 

Af lyspunkter kan nævnes, at Rotary-klubben på Samsø (som Josephine besøgte, da hun var 
i Danmark i 2019) besluttede at donere et hus til den fattige blinde kvinde, som jeg omtalte 
overfor. Huset er bygget og vi har så sent som i fredags fået dejlige fotos af overleveringen. 
Det igangværende byggeprojekt med hus til kvinden Evelyn har p.t. fået solgt 34 anparter -
også flot! Et andet lyspunkt var at den ansvarlige for Triathlon for Humanity - et 
sportsarrangement i Sønderborg - valgte at deltagerne i stedet for gebyr kunne indbetale et 
beløb til Børn i Afrika. Det gav over 7.000 kr til vores blyantsprojekt! 

Dette år var i øvrigt tolvte år med blyantsprojektet! De 29 skoler og de 1338 børn vi 
efterhånden besøger og hjælper, nåede at få Josephine på besøg i starten af 2020. Corona 
og skolelukningerne afbrød dernæst hele aktiviteten. De beløb, vi havde afsat til projektet, 
forventer vi at overføre til 2021, hvor behovet helt sikkert vil være enormt. 

Vores næstformand Birgitte Bech besøgte Uganda i næsten 4 uger i februar-marts. Planen 
var, at der skulle uddeles materialer med blyantsprojektet, men da der på det tidspunkt, var 
udfordringer med at få overført penge fra Danmark til Uganda, så der kunne indkøbes 
materialer, var det først i slutningen af perioden, der rigtigt kom gang i den uddeling. 
Skolerne i Kaliro området, Jinja og Kampala området blev besøgt, mens Josephine 
efterfølgende besøgte skolerne i Lyantonde. Skolerne åbnede i midten af februar efter den 
lange ferie, men alt blev lukket ned den 18. marts pga Covid 19. Der blev holdt møder med 
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forældre, værger og elever, møde med repræsentant for Racobao, besøgt spejdere som 
måske kan blive kommende samarbejdspartnere, holdt møder med den ugandiske 
bestyrelses medlemmer, et skolebesøg hvor der blev hilst på den danske ambassadør i 
Uganda Nicolaj H. Petersen m.v. og der blev diskuteret tiltag omkring arbejdet i Uganda, 2 
tiltag der er klimarelaterede. Men alle disse tiltag blev sat på ”stand by”, da Uganda lukkede 
ned den 18. marts. 

Foredrag har været afholdt i årets løb, bl.a. i en herreklub i Sorgenfri Kirke i februar. Siden 
da har der af gode grunde ikke været afholdt arrangementer. 

Som en opfølgning på snakken ved sidste års generalforsamling omkring økonomi og vores 
administrative udgifter, har vi haft diskuteret, hvordan vi kan gøre det endnu bedre 
fremover. Som nævnt ovenfor har vi nye udgifter til bl.a. Indsamlingsnævnet og også et 
forøget gebyr til Nordea. Ingen tvivl om at vi har for høje udgifter i forhold til 
projektudgifterne. Heldigvis er Masomo dygtige til at få fondsmidler og bidrager dermed til 
omsætningen og dermed til det beløb, vi får fra "Tipsmidlerne". Samlet set er vore 
administrative udgifter derfor knapt 12%, men dette dækker såvel løn til Josephine, udgifter 
til bilen og revisorer i Uganda og Danmark samt de ovennævnte gebyrer. Nogle af disse 
udgifter kan betragtes som "projektudgifter" - f.eks. kan man jo ikke distribuere 
skolematerialer i stor stil uden brug af en bil. Man kunne derfor lægge nogle af udgifterne 
ind under de enkelte projekter og dermed "på papiret" få procentdelen til at falde - sådan 
gør de store organisationer. Det korte af det lange er imidlertid, at vi er opmærksomme på 
problemet og arbejder på at minimere udgifterne. 

Coronaen har også sat sit præg på Masomos arbejde i Uganda. Det har været et trist år med 
vanskelige arbejdsvilkår. Jonna har ikke været i Uganda siden marts, hvor det hele lukkede, 
men har måttet kommunikere med nøglepersonerne via telefon og mail. Heldigvis nåede 
Jonna at få startet hjælp til en skole og betalt skolepenge til alle børnene. Skolen fik 
mulighed for at blive ejer af jorden og senere få solceller til strøm. Nu ventes der på, at alle 
kontorer igen arbejder, så skødet på jorden kan blive udfærdiget. De handikappede har haft 
det meget vanskeligt. Da al offentlig og privat transport stoppede, måtte de blive i Kampala. 
De kunne ikke komme til deres landsby, og de kunne ikke komme i byen og tigge. Desuden 
var alle forretninger lukkede, og gaderne var mennesketomme. Det har derfor været 
nødvendigt at sende penge til mad og medicin til dem. Andre, som plejer selv at tjene lidt 
penge, har mistet jobbet, og en del familier har fået hjælp til mad. Masomo har hjulpet 
rigtig mange med husleje, så familierne ikke blev sat på gaden. Præsidenten har godt nok 
bedt boligudlejerne om at være tålmodige og tillade folk at blive boende, selv om de er 
bagud med huslejen, men udlejerne skal jo også leve, så der var behov for at betale husleje. 
Det er lykkes at hjælpe en dreng, så hans ben ikke blev amputeret. Han havde to brud 
omkring fodleddet og blev opereret på et godt hospital. Han går stadig med et stativ, som 
stabiliserer benet, og betalingen af behandlingen er ikke afsluttet endnu. Normalt afleverer 
Jonna selv pengene, men man har måttet tænke alternativt, når det nu ikke er muligt at 
rejse. Pengene er derfor sendt til betroede samarbejdspartnere i Uganda, som fx M-lisada, 
og de har så fordelt videre. Uganda har et avanceret ”MobilePay”-system, og på det seneste 
har man kunnet sende penge direkte til modtagerne. 

Som sædvanligt er der en række personer der fortjener tak! Først og fremmest tak til alle 
vore medlemmer (i parentes bemærket har vi p.t. 473 medlemmer) der har holdt ved og 
som trofast betaler kontingent og donerer både pengegaver og køber anparter til de 3 
familier vi skriver om! Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. Tak til Josephine 
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for veludført arbejde som altid. Tak til vore samarbejdspartnere - især Racobao og 
Folkekirkens Nødhjælp. Tak til de fonde der har ydet støtte i årets løb og endelig en stor tak 
til Birte Lønborg-Jensen der står for vedligeholdelse af vores kartotek og medlemsdatabase. 

Selv om det måske ikke hører til i årsberetningen, vil jeg til slut fortælle at Erik Foged efter 
mange års arbejde nu ønsker at udtræde af bestyrelsen. Det er vi naturligvis kede af - bl.a. 
er det Eriks fortjeneste at vi har et flot medlemsblad, at hjemmesiden bliver vedligeholdt, at 
medlemskontakten med mails mv bliver klaret og i det hele taget at vores forening er blevet 
professionaliseret på mange områder. Heldigvis har Erik lovet at stå for lay-out på bladet 
fremover og så må vi se om vi kan klare de øvrige ting uden Eriks hjælp. Stor tak skal lyde 
herfra til Erik for det uvurderlige arbejde gennem mange år!

4.Godkendelse af regnskab 
Regnskabet har været publiceret i Medlemsbladet. Regnskabet er godkendt uden forbehold 
af vores statsautoriserede revisor Beierholm A/S. 
Antallet af skolesponsorater falder efterhånden, derfor et underskud i dette projekt. 
Masomo´s underskud skyldes at udgifter / indtægter ikke følger kalenderåret. 
Spørgsmål fra salen til Masomos underskud forklares af Jan Kildebogård. 
De samlede madministrative udgifter divideret med de samlede indtægter giver 11,9%. Som 
en lille forening vil vi uundgåeligt have større omkostninger sammenlignet med de store 
organisationer, men samtidigt bliver en stor del af omkostningerne dækket af de "tips/lotto-
midler" vi får tildelt. Alt arbejde i Danmark udføres af frivillige og kun projektmedarbejderen 
i Uganda er lønnet. 
Der stilles et forslag om at trække Josephines (vores medarbejder i Uganda) løn ud af 
administrationsudgifterne og lægge dem over på de enkelte projekter i Uganda. Der blev 
nikket til dette fra flere bestyrelsesmedlemmer.
Der var et spørgsmål om det rimelige i at studieturen indtægt og udgift (går stort set lige op) 
medtages i foreningens regnskab. Formanden forsvarede dette ud fra at det dels var et 
forslag på en tidligere generalforsamling, samt at det forøger foreningens omsætning 
betragteligt og dermed giver et større tips/lotto-tilskud.

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

5. Bestyrelsens eventuelle forslag til projekter og aktiviteter 
På grund af situationen med Corona er der ikke startet nogen nye projekter, men vi tager 
selvfølgelig fat så snart situationen tillader det. Der vil med garanti være et "efterslæb" med  
blyantsprojektet og skolesponsorater. Vi har et hus der skal færdiggøres og mht studieture 
2021 må vi stadig vente og se tiden an.

6. Andre indkomne forslag – herunder vedtægtsændringer 
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

7. Godkendelse af forslag til budget og kontingent 
Beløbet for husbyggeri ændres fra kr. 23.667 kr til kr.34.000 både i indtægts- og 
udgiftsdelen (passer med 40 anparter af 850 kr). Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning 
på 50% efter mange år med samme beløb. Enkeltkontingent foreslås derfor til 150 kr og 
familiekontingent til 225 kr. 
Ingen kommentarer til budgettet og kontingentforøgelsen. Begge dele blev derefter 
vedtaget.
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8. Valg af kasserer og revisor for 1 år. 
Asta er genvalgt som kasserer. 
Statsaut. revisor Beirholm A/S Århus er valgt som revisor.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, valgperioden er 2 år. 
Karsten Dam, Birgitte Bech og Kathryn Tegner, var på valg, de blev alle tre genvalgt. 
Erik Foged ønsker at udtræde af bestyrelsen, Erik Foged fortsætter med at opsætning og 
layout af medlemsbladet.
Elsa Tromborg er blevet valgt for 1 år. Elsa præsenterede sig og glæder sig til at arbejde med 
BiA

10. Valg af suppleant. Valgperioden er 1 år 
Åse Liljedahl ønskede ikke genvalg. Torben Freese blev valgt som suppleant.
Jan Kildebogaard blev genvalgt som suppleant for Masomos repræsentant i bestyrelsen.

11. Masomo udpeger et navngivet medlem til bestyrelsen.
Jonna Kildebogaard blev udpeget for en 1. årig periode. 

12. Evt.: 
BiA opfordres til at blive mere aktive på de sociale medier. forslaget tages op på næste 
bestyrelsesmøde. 
Salen efterlyser info om forholdet mellem Masomo og BiA. Karsten Dam fortæller lidt 
historik omkring BiA og hvordan Masomo kom ind under BiA i 2007. Masomo er et 
selvstændigt projekt under BiA .
Salen spørger hvad der bliver lavet på workshops i Uganda og Birgitte Bech fortæller at 
deltagerne bliver undervist i børns rettigheder, hygiejne, får seksualvejledning mv. Desuden 
bliver det også brugt, at børnene skaber relationer til hinanden og udveksler livshistorier. 

Deltagerne præsenterer sig kort.

13. Afslutning
Dirigenten takkede for gode diskussioner undervejs og for god ro og orden.
Hermed sluttede generalforsamlingen kl. 21.

Kathryn Tegner, referent

                                                                   

5


