
Børn i Afrika – Referat fra generalforsamling mandag den 31-10-2022 
Sted: Vangede Kirkes Mødelokaler 

Start: 19.00 

Deltagere i generalforsamlingen: 

Karsten Dam (Formand), Birgitte Bech (Næstformand), Elsa Tromborg (Bestyrelsesmedlem), Jonna 
Kildebogaard (Bestyrelsesmedlem), Kathryn Tegner (Bestyrelsesmedlem), Jan Kildebogaard (Suppleant), 
samt øvrige medlemmer - i alt 13. 

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: 

Formanden oplæste årsberetningen. Årsberetningen kan findes på foreningens hjemmeside. 

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.  

Der var et spørgsmål om det rimelige i at studieturens 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  

Vi fortsætter med de projekter der allerede er i gang og opstarter ikke nye for nuværende. 

6. Andre indkomne forslag – herunder vedtægtsændringer  

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.  

7. Godkendelse af kontingent 

Kontingentsatserne på kr. 150 for enkeltpersoner og kr. 225 for familier fastholdes. 



 
8. Valg af kasserer og revisor for 1 år.  

Asta er genvalgt som kasserer. 

Statsaut. revisor Beirholm A/S Århus er valgt som revisionsfirma. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, valgperioden er 2 år.  

Karsten Dam, Birgitte Bech og Kathryn Tegner, var på valg, de blev alle tre genvalgt. 

Lars Ravn blev genvalgt som suppleant 

10. Valg af suppleant, valgperiode 1 år: 

Jan Kildebogaard blev genvalgt som suppleant for Masomo 

11. Masomo udpeger et navngivet medlem til bestyrelsen. 

Jonna Kildebogaard blev udpeget for en 1-årig periode 

12. Evt.: 

BiA opfordres til at være endnu mere aktive på de sociale medier, forslaget tages op på næste 
bestyrelsesmøde. 

Jonna Kildebogaard fortæller at hun holder åbent hus 19.-20/11 med salg af afrikanske varer 

13. Afslutning: 

Dirigenten takkede for gode diskussioner undervejs og for god ro og orden. Hermed sluttede 
generalforsamlingen kl. 20.15. 

Herefter fortalte Birgitte Bech om hendes netop overståede tilsynsrejse til Uganda 

 

Dirigentens underskrift: 

 


