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Nyhedsbrev TESDENMARK nr. 5, oktober-november 2016. 

 

Generalforsamling – og efterfølgende medlemsmøde. 

Som tidligere meddelt afholder vi Generalforsamling 2016 tirsdag den 29. 

november kl. 19.00, Åby Bibliotek. 

Efterfølgende holder vi medlemsmøde. Temaet er i år ”Medlemsrejse oktober 2017.” 

Vi vil bl.a. orientere jer om de forslag, Bestyrelsen har til rejsens indhold og gerne i 

dialog om særlige ønsker fra de af jer, som kunne være interesseret i at deltage.  

I har modtaget 

 Indkaldelse til generalforsamlingen 

 Dagsorden til Medlemsmødet – Medlemsrejse 2017 

 Vedtægter 2015 

 Forslag til vedtægtsændringer 2016 

 Bestyrelsens kommentarer til de foreslåede vedtægtsændringer 

Forslag fra medlemmerne til behandling i Generalforsamlingen skal være modtaget af 

bestyrelsesformanden senest den 1. november. Indkaldelse med endelig dagsorden 

udsendes 15. november. 

Skriv datoen ind i jeres kalender, da generalforsamlingen er foreningens øverste 

myndighed. Det er derfor stedet, hvor det enkelte medlem kan få indflydelse. 

 

Status på skolebyggeriet. 

Skolebyggeriet befinder sig fortsat i fase 1. Denne fase forventes afsluttet i januar-

februar 2018, hvorefter skolen åbner for de første studerende. 

Fase 1 består af 4 klasseværelser, et laboratorium, reception og kontorer til 

headmaster, manager og sekretærer. Det samlede budget for hele fase 1 beløber sig 

til knap DKK 600.000, og heraf er ca. ½-delen allerede betalt. 

Byggeriet er primært blevet financieret af Steven Ndosi. Han har lagt jord til ved at 

nedlægge en del af sin kaffeplantage og har derved mistet noget af sin årlige 

indtjening på kaffedyrkning. Derud over har Steven brugt sin pensionsopsparing, og 

han anvender løbende alle de midler fra sin øvrige indtjening, som det overhovedet er 

muligt for ham. Til sammenligning kan vi oplyse, at TES i år har doneret ca. 30.000 

kr. til byggeriet. 

På foreningens hjemmeside kan I se budgettet for fase 1, den ajourførte 

projektbeskrivelse og Stevens CV. 

Fremadrettet vil Bestyrelsen ansøge fonde etc. om støtte til konkrete materialer, som 

indgår i byggeriet f.eks. vinduer. 
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Hvordan skaffer vi flere midler fremadrettet? 

Bestyrelsen opfordrer fortsat alle medlemmer til aktivt at hverve flere medlemmer, da 

kontingent er en væsentlig del af vores indtjening.  

Desuden vil vi opfordre alle til at komme med konkrete forslag til firmaer, som kunne 

tænkes at ville donere materialer som vinduer, døre indvendig/udvendig, maling etc. 

Bestyrelsen vil påtage sig at finde ud af, hvor meget det vil koste at få sendt 

materialer til Tanzania pr. skib. 

Donationer fra firmaer og private er naturligvis også velkomne. 

I øvrigt modtages alle gode ideer med glæde. 

 

Facebook 

Hermed en opfordring til de af jer, som er på facebook: inviter alle jeres venner til at 

være venner med vores forening. 

 

Med venlig hilsen 

TESdenmarks bestyrelse 

 

   

 


