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Nyhedsbrev TESDENMARK nr. 6, december 2016. 

 

Valg på Generalforsamlingen og Bestyrelsens konstituering. 

Følgende var på valg og blev valgt tilbBestyrelsen/suppleanter: 

 Ole Kr. Petersen: genvalgt 

 Erland Bøge: genopstillede ikke 

 Lisbeth Breindahl: enstemmigt valgt 

 2 suppleanter til bestyrelsen: Karen Søndergaard og Cecilie Søborg Bjerre-

Baden 

Følgende var på valg og blev valgt som revisor/revisorsuppleant: 

 Troels Laigaard: genopstillede ikke 

 Jørn Breddam: enstemmigt valgt 

 1 revisorsuppleant: Jens Anker Hasager 

På bestyrelsesmødet den 15. december konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand: Helle S. Bjerre 

Næstformand med særligt ansvar for Aktiviteter: Charlotte Westphall 

Sekretær: Lisbeth Breindahl 

Kasserer: Ole Kr. Petersen 

Fra generalforsamlingen kan nævnes, at de vedtægtsændringer, som var foreslået af 

bestyrelsen, blev vedtaget. Det betyder bl.a., at næste generalforsamling afholdes i 1. 

kvartal af 2018. Hermed er der skabt overensstemmelse mellem foreningsåret og 

regnskabsåret. 

Kontingentet på kr. 100,- pr. person pr. år bibeholdes. Generalforsamlingen 

opfordrede til, at hvis medlemmerne har lyst, er de velkomne til at give et beløb ud 

over de 100,- kr. Denne opfordring er hermed videregivet. Selv mindre beløb har 

værdi, og vi har brug for alle de midler, vi overhovedet kan samle. 

Medlemsmøde. 

Efter generalforsamlingen afholdt vi medlemsmøde. 2 punkter var på dagsordenen: 

Aktiviteter i 2017 og Medlemsrejsen 2017. 

Aktiviteter: 

Beslutningen er, at bestyrelsen får syet en kollektion af tanzanisk tøj, som skal sælges 

på udvalgte festivaler etc. Ligeledes at vi skal forsøge at få arrangeret en kulturaften. 

Medlemmerne bakkede op om bestyrelsens forslag om igen i 2017 at arrangere et 

foredrag evt. foredragsrække med relevante emner med tilknytning til foreningens 

virke. Desuden stillede et medlem forslag om, at vi indsamler konkrete ting og 

materialer, som kan anvendes direkte på skolen. Dette forslag skal naturligvis holdes 
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op mod bl.a. fragtprisen fra DK til TZ og internt i TZ, som er meget høj, ligesom en 

beslutning herom skal træffes i samarbejde med Steven Ndosi.  

Bestyrelsen vil snarest udarbejde en Aktivitetsplan 2017, som bliver sendt ud til jer og 

også lagt ind på hjemmesiden. 

Kulturrejse/Medlemsrejsen 2017:  

Rejsen bliver på 14 dage i oktober 2017. ”Grundprisen” bliver omk. Kr. 14.000,-

/15.000,- pr. person. Denne pris inkluderer: flyrejsen tur-retur, ophold og fuld 

forplejning, intern transport og arrangementer med skole- og hospitalsbesøg, besøg 

på produktionsvirksomheder for mennesker med handicaps, besøg på 

landbrugsprojekter, besøg hos lokale familier og i masailandsby og meget mere. Der 

vil blive indlagt korte foredrag om kulturelle, undervisningsmæssige og politiske 

forhold, som introduktion til de forskellige arrangementer. 

Den enkelte deltager kan tilkøbe ture i Nationalparkerne af enten 2, 3 eller 4 dages 

varighed (Safari i Serengeti, walkingsafari i Arusha Nat. Park, rejse til Usambara 

Mountains.) Prisen for disse er ikke inkluderet i ”Grundprisen.” 

Når alle aftaler i Tanzania er på plads, vil vi udsende et færdigt program incl. 

”grundprisen” og prisen for tilvalg af hver enkelt valgfri tur. 

Vi forventer, at tilmeldingen skal ske i marts måned. 

Bestyrelsen henviser i øvrigt til hjemmesiden, hvor bl.a. referater fra henholdsvis 

generalforsamlingen og medlemsmødet, bestyrelsens beretning 2016  og 

Medlemsrejsen 2017 er lagt ud. 

 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. 

”Giv en sten-” kampagnen kører fortsat, og vi opfordrer jer til at få familie og venner 

til at give en julegave i form af en sten til TESdenmark  

I øvrigt hører vi gerne fra jer, hvis I har gode ideer til, hvordan vi skaffer penge til 

skolebyggeriet. 

I 2016 er der tilført skolen kr. 40.000,- i form af kontingenter og donationer. 

Facebook 

Endnu en gang en opfordring til jer, som er på facebook: inviter alle jeres venner til at 

være venner med vores forening. 

 

Med venlig hilsen og en glædelig jul og et godt nytår til jer alle 

TESdenmarks bestyrelse 

 



3 
 

   

 


