GAMBIAS VENNER

Referat fra generalforsamling 2018 på Turupvej 16, 5610 Assens,
Formanden Hamadi Vincent Bah bød velkommen til Gambias Venners
generalforsamling 2018. Der var ikke mødt mange op.

Bestyrelsen foreslog Steen Andersson som dirigent. Steen Andersson blev valgt og
fortalte, at generalforsamlingen var lovlig varslet ved udsendelse i marts 2018 fra
formanden i Turup.
Desuden nævnte Steen Andersson, at generalforsamlingen ikke blev holdt i maj
måned, som det står i vedtægterne. Det var af praktiske årsager ikke muligt. Det
blev godtaget af de fremmødte.
Der blev valgt to stemmetællere: John og Bente Møller blev valgt.
Herefter fortsatte formanden med årsberetning
Hamadi Vincent Bah startede med at sige, at det var hans 7. beretning som formand
og at han vil starte med udgangspunkt fra sidste generalforsamling 4. maj 2017.
Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.
Hamdi Vincent Bah vil gerne sige tak til bestyrelsen og suppleant for deres store
indsats i det forløbne år.
En stor tak til Hiba og hans folk på nødhjælpsdepotet i Næstved, især en stor tak til
Bente og John Møller, som altid er parat til at hjælpe os omkring containerpakning
på depotet.
Vi har mistet en del medlemmer, men vi har også fået nye.

Det er meget vigtigt for at foreningen skal overleve, at få så mange indbringende
arrangementer som muligt, da vi bliver honoreret for det, når vi søger hjælp fra
tipsmidlerne.
CISU
Vi fik bevilliget penge fra Cisu til Oplysnings aktivitet om en dokumentarfilm i
Gambia, takket være Inga Bendorff og Jette Sørensen.
Kulturstyrelsen
Formanden Hamadi V B har igen søgt om penge til drift fra Tips og Lotto puljen
sidste år og vi fik et godt beløb, som bestyrelsen er rigtig glade for. På vegne af
bestyrelsen siger formanden mange tak til Kulturstyrelsen.
Pan African Festival
Inga B, Heidi P og formanden har været til Pan African festival i Århus i juni sidste år,
hvor vi fik solgt håndværk mm, som vi har købt i Gambia i vores ferie. Der var
forskellige aktiviteter. Der er igen Pan African festival den 16. juni 2018. Jette S, Inga
B, Heidi P og formanden har tilmeldt os.
Den 27.-28 oktober deltog Heidi P og formanden i DMR-U årsmøde i Middelfart,
hvor vi blev delt op i grupper med forskellige emner.
Vedrørende containerforsendelser
Vi har købt en traktor til landbruget i Sintet og også en kornkværn.
Foreningen ansøgte om 1 stk. 40 fods container til afsendelse til Gambia i maj 2017.
Vi modtog et positivt svar fra DMR-U. Containeren blev pakket på nødhjælpsdepotet
i Næstved. Traktoren og kornkværnen kom med i denne container.
Sintet Village er meget glade for traktoren og kornkværnen.
Tak til Bente og John møller og deres folk på depotet. Containeren ankom til Gambia
den 13. september 2017.
Thomas Spanner fra DMR-U, som er afløser for Lis, rejste til Gambia fra den 5- 11
oktober 2017 på en tilsynsrejse.

Lørdag den 4. november rejste formanden til Gambia på en tre ugers
partnerskabsrejse bevilliget af DMR-U.
Formanden tog afsted sammen med Heidi Pacchiarini og Jette Sørensen. De skulle
betale foreningens sponsorbørn.
Formålet med partnerskabsrejsen var, at undersøge om hjælpen fra DMR-U gennem
Gambias Venner var blevet fordelt og taget i brug. Desuden skulle formanden også
tjekke om tidligere fremsendt udstyr var taget i brug.
Han skulle også tale med foreningens Samarbejdspartnere Sintet Fullakunda
associations fremtidige planer.
Formålet med rejsen blev som forventet opfyldt. Vi holdt et møde med vores
Samarbejdspartners medlemmer om søndagen. På mødet fik vi snakket om vores
fælles mission for området. Der blev sagt mange positive ting om Gambias Venner i
Sintet Village og andre landsbyer omkring Sintet.
På mødet blev der desuden talt om, hvor nyttig kornkværnen og traktoren er for
Sintet- samfundet.
Formanden fortalte dem, at de skal passe meget godt på begge dele, så de kan
holde i længere tid.
Herefter gav formanden ordet til sponsoransvarlig Jette Sørensen. Inden jeg
startede var der lige nogle spørgsmål til formanden.
Momoudou Camara spurgte, om han fik dette referat til bladet. Jette Sørensen
sender referatet til ham.
Momodou Camara spurgte om foreningens konto i Gambia og fik oplyst beløbet.
John Møller spurgte til medlemsantallet og tilskud. Tilskuddet fra Kulturstyrelsen er
ikke afhængig af medlemstallet, men af foreningens omsætning .
John Møller spurgte ind til dokumentarfilm og CISU. Inga Bendorff informerede.
Jeg, Jette Sørensen, tog til Gambia i november 2017 for at betale foreningens
sponsorbørn. Jeg havde Heidi Pacchiarini med til at hjælpe. Desuden var formanden
Hamadi Vincent Bah også tilstede.

Det blev som de tidligere år en god oplevelse for mig. Mange skoler fik besøg af os,
desuden besøgte vi også to uddannelses skoler.
Det bliver bedre med at få børnene betalt, da de fleste headmasters og børnene
ved, hvad vi vil have, dvs. et billede af barnet, kopi af karakter, takkebrev eller
tegning.
Der er enkelte sponsorbørn/forældre som forsøger at snyde sig til at få pengene.
Det kan være, at de kommer med karakterer, som er for gamle, manglende
underskrift og stempel fra skolen osv.
Alle børnene blev betalt, dog var der også denne gang, nogle børn som var stoppet
eller gået til en anden skole, som foreningen ikke har kontakt til.
Kassereren var ikke til stede på generalforsamlingen, men årsregnskabet blev
gennemgået af næstformand Steen Andersson.
Regnskabet blev godkendt.
Medlemskontingentet forbliver uændret, dvs. 100 kroner pr. person og 300 kroner
for firmaer.
Der er ikke indkommet nogle forslag.
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hamadi Vincent Bah, Heidi
Pacchiarini og Jette Sørensen. Alle er villige til genvalg og blev valgt. Der blev ikke
valgt et ekstra medlem til bestyrelsen.
Valg af suppleanter: Maria Pacchiarini fortsætter som suppleant.
Valg af ekstern revisor. Gambias Venner fortsætter med K T Revision Vejle Aps i
Vejle.
Under eventuelt sagde Momodou Camara, at han gerne vil have artikler til det nye
blad inden weekenden den 8/9. juni 2018.

Referent
Jette Sørensen

