
Børn i Afrika – Generalforsamling mandag den 21-10-2019  

Sted: Vangede Kirkes Mødelokaler  

Start: 19.05  

Deltagere i generalforsamlingen:  

Karsten Dam (Formand), Birgitte Bech (Næstformand), Anne Møller-Andersen (Bestyrelsesmedlem), Kristin 

Espedal (Bestyrelsesmedlem), Erik Foged (Medlemsservice, Medlemsbladet), Kathryn Tegner 

(Bestyrelsesmedlem), Lars Ravn (Suppleant og fungerende kasserer frem til 31.12.2019) samt øvrige 

medlemmer – i alt 18.  

1. Valg af dirigent  

Anne Møller Andersen blev valgt.  

Anne oplyste, at datoen for generalforsamling ligger indenfor vedtægterne. Anne oplyste, at hun havde 

modtaget medlemsblad med indkaldelse i god tid inden kravet om indkaldelse 3 uger før generalforsamling. 

Desuden er datoen for generalforsamling indenfor vedtægterne. Forsamlingen er dermed lovlig indkaldt, 

hvilket alle accepterede.  

2. Valg af referent  

Kathryn Tegner blev valgt. 

3. Formandens årsberetning for foreningen 

Formandens beretning blev præsenteret af Karsten Dam 

”Blyantsprojektet er nu i sit 12. år, hvor vi uddeler skolematerialer (blyanter, kuglepenne, kladdehæfter, 

geometrisæt, skoletasker, uniformer mm) til de fattigste børn på nu i alt 25 skoler, og er dermed i året nået 

ud til 1338 børn. Det drejer sig om skoler fordelt i hele 6 distrikter i Uganda: Kampala, Jinja, Lyantonde,  

Iganga, Kaliiro og Wakiso. Alt i alt har vi som sagt nået ud til mere end 1300 børn med skolematerialer (50 

elever på hver skole - de 38 er fra Bukoto skole). Men alle deltagende 25 skoler har desuden modtaget 

diverse sportsudstyr og præmier i bold-konkurrencer, som alle elever på skolerne får glæde af. Desuden er 

der holdt lærermøder og møder med grupper af elever (vejledning af forskellig art). 

Dernæst er der husbyggerierne. Sidste år nævnte jeg at vi kun manglede at sælge 8 anparter til Jennifer 

Tumusliime - en hiv-smittet enlig mor med 3 børn i alderen 6 til 11 år. Heldigvis fik vi hurtigt afsat disse og 

byggeriet kunne gå i gang. Det er nu færdigt og i marts kunne vi overdrage huset og diverse inventar til den 

glade familie. En misforståelse gjorde at hun ikke i første omgang fik bygget en vandtank, men det er der 

rådet bod på efterfølgende. Heldigvis har vi også ”udsolgt” anparterne for Philips hus - en fiskerfamilie vi 

besøgte på sidste studietur. Huset skulle stå færdigt nu og vi besøger Philip og hans handicappede kone ved 

den kommende studietur. P.t. har vi derfor startet salg af anparter til Perisca - en hiv-positiv og 

handicappet kvinde med 4 børn - der er p.t. solgt 8 anparter. 

I alt 179 elever har haft glæde af skole-sponsorater bestående af kontant betaling af skolepenge. De 

fordeler sig i forskellige grupper, heriblandt 16 unge fra The Pearls koret, 8 der er privat sponsoreret og 155 

andre elever fordelt på ca. 10 skoler. 26 af disse i alt 179 elever går i Secondary school - resten i Primary. Da 

vi jo som bekendt ellers ikke har "personlige" sponsorbørn, skal det for god ordens skyld nævnes at vi også 

bruger skolesponsormidler til vores blyantsprojekt. 
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SED-projektet (iværksætterprojekt), hvor Josephine udvælger børn der får f.eks. et par ænder, en ged eller 

en pattegris som de skal tage sig af og fodre op. De får vejledning og hjælp undervejs og i den sidste ende 

skal det give familien en lille indkomstmulighed i form af penge for salg af æg eller gedekid osv. Josephine 

har fulgt de enkelte børn og sendt rapport om deres forskellige foretagsomheder. I det forgangne år har 28 

børn fået ænder, 12 har fået høns, 1 har fået kalkuner (dem med fugle får 2 hver), 17 har fået en hun-ged 

og 15 har fået økonomisk starthjælp til små butikker med salg af f.eks. løg, fisk, avocado eller andet. I alt 

har 73 børn været med i SED-projektet siden 2018. Der mangler uddeling af dyr i tredje termin af 2019, 

men de er på vej. 

Vi har afholdt 2 store 2-dages lejre for børn som var de sidste fra vores bevilling fra Det Obelske 

Familiefond (på i alt 10 lejre). De 2 lejre blev afholdt i november sidste år og havde i alt 171 deltagere 

fordelt med 70 drenge og 101 piger. Begge lejre fandt sted i Lyantonde distriktet.  

Hvad angår fondsmidler er situationen: 

• Af de søgte 41.000 fra Magda og Erik Sterregaards Fond til blyantsprojektet fik vi bevilget 

10.000 kr. 

• De sædvanlige tipsmidler fik vi som forventet og det blev til 66.992 kr og vi regner med et 

tilsvarende beløb i år (kommer gerne her i slutningen af året). 

• Vi forsøgte at søge om hjælp til Josephines flybillet hos CISU, men ansøgningen gik ikke 

igennem desværre. 

Hvad angår øvrige indtægter og gaver fra medlemmer henviser jeg til regnskabet, men kan nævne at vi 

også sidste år fik ret store gaver i december, samt at flere har benyttet lejligheden til at ønske gaver til BiA i 

forbindelse med mærkedage (runde fødselsdage, sølvbryllup mm). 

Medlemstallet er i øjeblikket 496 (vægtet med 2 medlemmer når der er tale om et familiemedlemsskab). Vi 

får dog altid en del kontingentindbetalinger i slutningen af året og regner med at nå op på samme tal som 

sidste år (526). 

Som i de foregående år har vi udsendt 3 trykte medlemsblade (samt en del som udsendes udelukkende pr. 

mail). Folkekirkens Nødhjælp sørger ikke længere for udsendelsen og vi har måttet klare det praktiske selv. 

Som kompensation vil FKN betale 10.000 kr. pr. år mod et par siders annoncering i hvert blad. Vi sender nu 

kun til medlemmer (mod tidligere også bidragsydere uden medlemskab) har opfordret til at man ”nøjes” 

med at få bladet tilsendt som pdf-fil via mail og mange har heldigvis valgt den løsning. Vi vil dog fortsat 

trykke et blad og levere til biblioteker, kirker mv. (vi afleverer hver gang 200 blade til Københavns 

Hovedbibliotek, som de så sender videre ud til bibliotekerne). Hjemmeside og Facebook-side er i løbet af 

året blevet opdateret løbende. 

Fra bestyrelsesarbejdet kan nævnes at vi startede forenings året med følgende medlemmer: Birgitte Bech 

som næstformand, Flemming Nielsen som kasserer, Erik Foged som sekretær, Anne Møller-Andersen, 

Kristin Espedal, Kathryn Tegner og undertegnede som formand. Jonna Kildebogaard har været 

repræsentant for Masomo. Elise Foged, Lars Ravn og Jan Kildebogaard har fungeret som suppleanter. 

Endvidere har Birte Lønborg-Jensen stået for det vigtige arbejde med registreringer af indbetalinger til 
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vores bankkonti samt andre administrative opgaver. På dagsordenen i løbet af året har været mangeartede 

emner, bl.a. planlægning af Josephines besøg i februar/marts, strategier for BiA, samarbejde med CISU, 

medlemsbladene og deres indhold, samarbejdet mellem Børn i Afrika og Masomo, startplanlægning af en 

korturné i januar 2021 (hvor vi allerede nu er påbegyndt arbejdet med fondsansøgninger mv), samarbejdet 

med FKN, studieture, økonomi og fondsansøgninger, og på det sidste: medlemskab af indsamlingsnævnet. 

Vores næstformand Birgitte Bech var ”som sædvanlig” i Uganda i februar måned. Af dette års program kan 

nævnes planlægning, forberedelse og afvikling af 3 dages lejr med The Pearls korbørnene, hvor Birgitte fik 

mulighed for individuelle samtaler med deltagerne og hvor der var bagekursus for de der havde lyst! 

Uddeling med Blyantsprojektet i Kampala, Lyantonde, Kaliro og Jinja. I Kaliro havde gruppen af skoleledere 

ønsket at holde møde med Birgitte og Josephine. Heldagsbesøg på skolen i Bukoto - samtaler med ledelse 

og lærere. Besøg hos børn som har fået dyr fra SED. Møde med CIA bestyrelsen. Gennemgang af de børn 

som Børn i Afrika yder hjælp til, evaluering af kontorets arbejde samt forberedelse af Josephines tur til 

Danmark.  

Besøget af Josephine i Danmark var en succes. I har måske læst om det både i sidste og forrige 

medlemsblad. Josephine arbejder meget alene og selvstændigt - bortset fra når enten næstformanden eller 

et studieturshold er på besøg. Derfor fandt bestyrelsen at en flybillet til Danmark ville være en god 

investering i det fremtidige samarbejde. Jeg vil ikke her gå i detaljer med programmets indhold, men vi 

havde gode samtaler og mange forskellige typer af aktiviteter som hver især kan bære frugt på forskellig 

måde. 

Ud over Josephine havde vi også et mere privat besøg af Vincent og hans kone Silvia i starten af juli. 

Vincent repræsenterer vores samarbejdspartner Racobao i Lyantonde og selvom besøget var mere privat, 

kom vi naturligvis også til at tale samarbejde og den næste studietur. 

Studietur blev afholdt kort efter sidste års generalforsamling. Vi havde 16 deltagere plus os selv og 5 af 

deltagerne havde været med tidligere. Næste studietur står også på trapperne, idet vi nu på fredag aften 

tager af sted igen - nu med 15 deltagere (hvoraf de 3 har været med tidligere). Formøde med disse har 

været afholdt og alt er klar til at modtage os i Uganda. Et nyt indslag på programmet vil være et besøg i en 

af de flygtningelejre som Den Finske Kirkehjælp har ansvar for i landet. 

Flere foredrag om vores arbejde og studieturene har været afholdt i løbet af året. To gange har vi været i 

Egebjerg Pensionistforening og begge gange blev der samlet ind til flere byggeanparter. Jeg har også 

personligt været ”gæstelærer” i forbindelse med et projekt om fattigdom på Skolen på Grundtvigsvej. 

Fra Masomo skal nævnes følgende: 

Den vigtigste aktivitet for Masomo er at give børnene mulighed for at komme i skole, så de kan få sig en 

uddannelse og blive selvforsørgende, og derfor har Masomo i år støttet ca. 350 børn og unge med 

skolegang. Desuden har en del fået en praktisk uddannelse som frisør, syerske og mekaniker. 

Skolen i Mpigi har fået et stort løft, idet der er købt skolemøbler og tavlerne er restaurerede. Der er bygget 

et nyt køkken og nye toiletter. Endelig er der kommet bevilling til solcellestrøm. 

På Kalangala har kvindegruppen fået flere fiskenet. De har hidtil lejet en båd, men her i november får de 

deres egen båd og kan fremover spare lejeudgiften. 

Der er hele året ført tilsyn med projekterne. 
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I Iganga er et børnehjem snart er klar til at modtage 34 børn. 

I Masaka er de 5 skolelokaler endnu ikke taget i brug. 

På Kalangala fungerer børnehjemmet, selvom det endnu ikke er godkendt, fordi der mangler en mur 

omkring det. 

 

Jeg vil selvfølgelig igen i år bringe stor tak til alle der har bidraget med hjælp i årets løb. Det gælder 

praktiske hjælpere når vi pakker blade, registrator og vedligeholder af vores kartotek Birte, 

bestyrelsesmedlemmerne, fonde der har støttet os, kontingentbetalere og gavegivere der har bidraget med 

støtte. Også tak til vores samarbejdspartner Folkekirkens Nødhjælp, for økonomien i forbindelse med 

udsendelse af vore medlemsblade, samt til vores samarbejdspartner Racobao i Uganda. Og selvfølgelig også 

en tak til Josephine i Uganda, som igen i år har ydet en stor indsats der er med til at sikre at pengene gør 

mest mulig gavn i Uganda”. 

Som svar på spørgsmål fra forsamlingen, forklarede formanden om sammenhængen mellem BiA og 

Masomo, samt om Josephines rolle i BiA 

4. Godkendelse af regnskab  

Regnskabet har været publiceret i Medlemsbladet. Regnskabet er godkendt uden forbehold af den 

statsautoriserede revisor.  

Forsamlingen stillede spørgsmål til administrationsomkostningerne i forhold til det arbejde der udføres i 

Uganda. Formanden og kassereren redegjorde for dette. Som 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-midler" vi får tildelt. Alt arbejde i Danmark udføres af frivillige og kun 

projektmedarbejderen i Uganda er lønnet. 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.  

5. Bestyrelsens eventuelle forslag til projekter og aktiviteter  

Karsten Dam fortalte kort om projektet kor2021, som en gruppe bestående af Karsten, Birgitte, Erik, Kristin 

og Kathryn, er begyndt at arbejde på. Flere kirker har rettet henvendelse med ønske om afholdelse af 

koncert. 

 

6. Andre indkomne forslag – herunder vedtægtsændringer  

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

7. Godkendelse af forslag til budget og kontingent  

Der blev rettet en anelse i budgettet, idet "1 dags camps" kun skal gennemføres hvis vi opnår tilskud til 

afholdelse af disse. Posten fjernes. 

Budgettet blev i øvrigt godkendt af forsamlingen. Kontingentsatserne fortsætter med 100 kr for 

enkeltmedlemmer og 150 kr for et familiemedlemsskab. 

 
 




