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Ordinær generalforsamling i TES tirsdag den 6. marts 2018 

Bestyrelsens beretning.  

Beretningen omfatter tidsrummet fra sidste generalforsamling november 2016 til denne 

generalforsamling marts 2018. Ved sidste generalforsamling besluttede vi en vedtægtsændring, 

som betyder, at vi har skubbet generalforsamlingen fra sidste kvartal til første kvartal af året for at 

skabe overensstemmelse med regnskabsåret. 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

Formand: Helle Søborg Bjerre 

Næstformand: Charlotte Westphall 

Kasserer: Ole Kr. Petersen 

Sekretær: Lisbeth Breindahl 

Bestyrelsesmedlemmerne har desuden særlige ansvarsområder. De vigtigste er: 

HSB: Nyhedsbrev, Hjemmesiden, Medlemsrejsen (i samarbejde med CW,) Kontakt til Steven 

Ndosi (i samarbejde med OKP,) Kontakt til pressen (i samarbejde med OKP) 

CW: aktiviteter (foredrag/kulturaftner, festival) (i samarbejde med den øvrige bestyrelse,) 

Medlemsrejsen (i samarbejde med HSB,) Facebook 

OKP: Kontakt til Steven Ndosi og kontakt til pressen (i samarbejde med HSB) 

LB: ansvarlig for fondsansøgninger, ansøgninger om sponsorater m.v. 

Foreningens formål er at støtte undervisningsprojekter i Tanzania. Det skal ske ved at  

 indsamle midler til formålet  

 udvikle og arbejde med kvalitetskriterier for skoleudvikling  

 udvikle og gennemføre lærerkompetenceforløb og endelig at  

 udvikle og afprøve nye undervisningsmaterialer 

Hensigten er naturligvis, at alt dette skal ske i et tæt samarbejde med lokale samarbejdspartnere – 

i dette tilfælde, Steven Ndosi.  

På nuværende tidspunkt arbejder foreningen på at indsamle midler til bygningen af Naurey Golden 

Soil Secondary School (punkt. 1) og i nogen grad på at udvikle og arbejde med kvalitetskriterier for 
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skoleudvikling (punkt 2.) Det sker, når vi er i tæt dialog med Steven Ndosi under vores besøg i 

Tanzania. 

De aktiviteter - bredt forstået, - som bestyrelsen har igangsat i perioden november 2016 – d.d. 

skulle gerne afspejle vores bestræbelser på primært at skaffe midler til skolebyggeriet. Det sker 

gennem markedsføring, støtte og sponsorering, salg af produkter og kontingentindbetaling. 

 

Administrative forhold v/Ole Kristian Petersen. 

I det forløbne år har foreningen fået en tilgang af medlemmer, dels i forbindelse med vores 

deltagelse på Tunø, dels i forbindelse med medlemsrejsen i oktober – en fremgang på lidt over 

32%. 

I forhold til administrationen har vi tilstræbt at holde udgifterne så langt nede som muligt. Det er 

lykkedes at få Nykredit Bank med til at undlade at opkræve gebyr på foreningens konto, hvilket 

giver en årlig besparelse på ca. 1000 kr.  

I flere tilfælde har bestyrelsens medlemmer afholdt diverse større eller mindre udgifter af egen 

lomme. 

Det største problem af administrativ art har været i forhold til MobilePay Erhverv. Det har været en 

besværlig proces med mange opkald til MobilePay, fremsendelse af dokumentation i flere 

omgange, ventetid og endelig skulle vi opnå en godkendelse fra Indsamlingsnævnet under 

Civilstyrelsen.  

For en lille forening udgør de 1100 kr., som det koster at opnå godkendelsen, mange penge. 

Vi nåede lige præcis ikke at få MobilePay Erhverv før vores deltagelse på Tunøfestival og før vores 

debut i TV2 GO’ morgen Danmark, hvilket førte til, at vi faktisk gik glip af support, som flere 

forgæves forsøgte at indbetale via TES mobilnummer. 

Endelig var alt i orden med MobilePay Erhverv lige indtil december, hvor vi ikke længere kunne 

bruge mobilnummeret som basis for indbetaling. Det blev skiftet ud med de 5 cifre 61144.  

Alle vores pjecer, visitkort og fly’ers, som vi har fået trykt gratis på Børge Møllers trykkeri, havde 

dermed ikke de rigtige oplysninger.  

 

Aktiviteter v/Charlotte Westphall, Helle Søborg Bjerre. 

16. maj: Foredrag ved Mette H Hesselholt Hansen: ”Tanzanias bedste skole- visioner og 

læringssyn, menneskesyn og natursyn.” 
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Mette tog udgangspunkt i FN´s mål for bæredygtig udvikling, Et af disse mål er netop 

”kvalitetsuddannelse af alle” (hvor det tidligere hed ”skolegang for alle”.) Mette vurderer, at TES 

projekt passer helt perfekt ind i dette mål. 

Mette sagde også i foredraget, at private skoler i TZ ikke kun er for de mere privilegerede, men 

ligeså meget for de lokale og almindelige mennesker. De private skoler er med til at forbedre 

muligheden for at gennemføre den obligatoriske skolegang med succes for procentvis flere børn. 

Lærerne er valgt med omhu og er fagligt engagerede. De har mulighed for at have større 

opmærksomhed på den enkelte elev og får gennemgående bedre løn end på de offentlige skoler. 

En del elever i privatskoler får sponsorater (f.eks. fra DK, men også fra TZ.) 

Mettes overordnede konklution: 

”Do your little bit of good where you are” 

29. juni – 2. juli: Tunø Festival. 

6 TES-medlemmer deltog i Tunø Festivalen. Vi havde via bestyrelsen for Tunø Festivalen fået 

bevilliget en stadeplads i Århus Stiftstidendes telt. De første dage var salget noget sløjt, men efter 

at vores salgsstand blev promoveret i musikteltet, og en sangerinde, Anja, købte og optrådte i en 

bluse fra vores stand, steg salget betragteligt. De første dage var vejret imidlertid også meget 

dårligt, og det var tydeligt, at salget også steg, da vejret de sidste dage blev godt med sol og 

varme. Slutresultatet var, at vi rejste hjem med et fint overskud. 

Vi er meget taknemmelige, fordi Tunø Festivalens bestyrelse gav tilladelse til, at vi kunne have en 

salgsbod på festivalen. 

 

De sociale medier v/Charlotte Westphall. 

Facebook: I det forløbne år er der indsat billedmateriale fra skolebyggeriet i det omfang, som vi har 

modtaget billeder fra Steven Ndosi. Derudover har vi promoveret foredrag, deltagelse ved Tunø 

Festival, opslag vedr. medlemsrejse og dokumentation under rejsen. Efter medlemsrejsen har vi 

haft opslag med henvisning til hjemmesiden med rejsedeltagernes skiftende beskrivelser af de 

foredrag og projekter, som vi har fået viden om og besøgt. Her på det sidste har vi haft opslag ang. 

generalforsamling og medlemsmøde. Bestyrelsen vil fortsat prøve at gøre FB mere levende med 

flere opslag. 
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Ansøgning om fondsmidler og sponsorater v/Lisbeth Breindahl. 

Bestyrelsen har brugt en del tid på at undersøge, hvilke fonde der evt. kan tænkes at ville donere 

midler til et projekt som vores. Det har vist sig at være uhyre vanskeligt at få støtte, så længe der 

endnu ikke er en færdigbygget skole. Bl.a. har vi fået afslag fra Hempel fonden uden nærmere 

begrundelse. 

Vi har sendt ansøgninger til forskellige private virksomheder (fortrinsvis håndværkere). Dette også 

uden held. 

Vi vil derfor overveje nye strategier til dette formål. Under punktet vedr. kommende aktiviteter vil vi 

redegøre nærmere herfor. 

 

Medlemsrejsen v/Charlotte Westphall, Helle Søborg Bjerre. 

Medlemsrejsen blev afviklet fra den 12. – 26. oktober 2017. 

Vi var en gruppe på 8 personer, som deltog. Vi havde fast ophold på Vijiji Lodge, som ligger i 

nærheden af vores skoleprojekt og ligeledes i nærheden af vores lokale samarbejdspartner Steven 

Ndosis hjem.  

Rejsens formål var 3-delt. For det første introduceredes deltagerne til relevante samfundsmæssige 

forhold og problemstillinger som kultur, politik, forurening og affaldshåndtering, landbrug, sundhed 

og uddannelse i Tanzania. Det skete gennem oplæg fra særligt udvalgte fagfolk. Oplæggene fandt 

sted om formiddagen, og om eftermiddagen var vi ud at se på praksiseksempler. 5 af dagene var 

struktureret på denne måde. 

Det andet formål var på baggrund af indføringen i de samfundsmæssige forhold at sætte 

deltagerne i stand til at indgå i dialog med Steven Ndosi om, hvordan skolen, Naurey Golden Soil 

Secondary School, pædagogisk vil kunne kombinere teori og praksis. Intentionen er, at skolen på 

sigt skal fokusere på, at eleverne udover at bestå de obligatoriske tests også skal kunne 

demonstrere, at de indlærte færdigheder kan bruges i praksis. I samarbejde med Steven Ndosi 

skal vi medvirke til at skabe en skole, som er åben mod omgivelserne. Deltagerne var en 

eftermiddag i slutningen af rejsen derfor i dialog med Steven om skolens fremtidige pædagogik. 

Samtalen kom naturligt også til at dreje sig om at overkomme de sidste pengemæssige 

forhindringer for selve bygningen af skolen. 
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Det tredje formål med rejsen var, at medlemmerne med egne øjne skulle se, hvad støtten til 

TES/Skolen i Afrika går til. Vi besøgte skolebyggeriet sammen med Steven, og han fortalte 

detaljeret om byggeriet og redegjorde for, hvad der mangler for at afslutte fase 1. 

De øvrige dage var vi på besøg i en masailandsby og hos lokale familier, på ture ind til Arusha, 

hvor der var rig lejlighed til at se dagliglivet udfolde sig. Deltagerne var desuden på safari, som var 

en meget stor oplevelse for alle. 

Rejsen må betegnes som en succes, og vi fik rigtig gode og positive tilbagemeldinger på turens 

indhold og struktur. Der var enighed om, at det var en fantastisk tur og en god måde at rejse på. 

Deltagerne udtalte, at de har fået en viden og indsigt, som de ellers ikke ville have fået.  

Det sociale samvær fungerede godt, og vi tilbragte mange hyggelige stunder sammen - også i 

baren på Vijiji. 

 

Kontakt til pressen/TES i medierne v/Ole Kr. Petersen, Helle Søborg Bjerre. 

I juni besluttede bestyrelsen at kontakte redaktionen af Lokalavisen i Aarhus med en beskrivelse af 

foreningens visioner, mål og konkrete arbejde i det håb, at man ville finde vores projekt interessant 

også for en bredere kreds. I slutningen af måneden blev Helle kontaktet af en journalist, som gerne 

ville skrive en artikel om TES - dog med vægt på den personlige vinkel (begrundelsen for at gå ind 

i arbejdet, betydningen af de personlige relationer til Steven Ndosi etc.) Interviewet blev bragt i 

Lokalavisen Aarhus Vest den 4. juli. 

På baggrund af artiklen i Lokalavisen blev Ole og Helle torsdag den 6. juli kontaktet af en journalist 

fra TV2 Go’ morgen Danmark. Journalisten havde læst artiklen og fundet den interessant ud fra 

perspektivet, at her var nogle pensionister, som ikke havde lagt sig i hængekøjen, men fortsat var 

aktive og i færd med at bygge en skole i Afrika. Igen den personlige vinkel. Indslaget skulle sendes 

den følgende mandag den 11. juli fra Tivoli i København. Alt forløb efter planen, og efterfølgende 

har TES fået flere henvendelser med positive tilkendegivelser og donationer. Vi fik i høj grad 

markedsført TES både igennem Ugeavisen og i TV2. 
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Kontakt til Steven Ndosi og status på skolebyggeriet v/Ole Kristian Petersen, Helle Søborg 

Bjerre. 

Bestyrelsen har været i personlig kontakt med Steven Ndosi 2 gang i 2017. 1. gang i jan.-feb., hvor 

vi var to bestyrelsesmedlemmer, som opholdt os i området. 2. gang i forbindelse med 

medlemsrejsen i oktober, hvor Steven var holdets guide.  

Formålet med den personlige kontakt er mangesidigt. Vi er naturligvis interesseret i at få udbygget 

den personlige kontakt og det personlige kendskab til Steven. Desuden ønsker vi fra bestyrelsen at 

være i vedvarende dialog med ham om skolens pædagogik, og hvordan det vil være muligt i højere 

grad, end det er almindeligt i TZ, at få afprøvet de indlærte færdigheder og den indlærte viden i 

praksis. En 3. væsentlig opgave, som bestyrelsen har, er at udøve kontrol: at få vished for, at de 

midler, som vi sender til skolebyggeriet, også bliver brugt til det, der er aftalt. Det er en afgørende 

forpligtelse, som bestyrelsen har overfor medlemmerne. 

Vi har ingen grund til at antage, at midlerne ikke bliver brugt som aftalt. Status på skolebyggeriet 

er:   

Det forventede budget for 2018 for at færdiggøre konstruktionen af byggeriet og inventar til 3 

laboratorier:   

T.s 88,204,500 = DKK 247.000 

Bestyrelsen er i dialog med Steven om, hvorvidt det er muligt at reducere udgifterne, og alligevel 

åbne skolen februar 2019. 

 

Aarhus den 19. februar 2018 

Bestyrelsen 

 

 

  

 

 

 

 


