
  Tanzania Educational Support     www.tesdenmark.com    tesdenmark@hotmail.com  
 

Referat fra Medlemsmøde i TES tirsdag den 6. marts 2018 kl. 20.00-21.00 

 

Dagsorden: 

1. Kort velkomst og introduktion til mødets indhold v/Helle 

 

2. Affaldshåndtering v/Irene Søndergaard 

 

3. Miljø- og landbrugsmæssige problemstillinger v/Mette B. Seiding, Lars Bjerg, Silja B. Seiding 

 

4. Undervisning og skoler v/Marianne Bach 

 

5. Sundhedssystemet v/Lisbeth Breindahl 

 

6. Medlemsrejse den 11. oktober – 25. oktober 2018 v/Helle og Charlotte 

 

 Program for rejsen 

 Praktiske informationer 

 Tilmeldingsfrist: 15. marts 2018 

 

7. Forslag fra medlemmerne mhp at skaffe midler og flere medlemmer 

 

8. Evt. 

Ad 1 

Helle foreslår, vi ændrer lidt i programmet, da der ikke er nogle af de tilstedeværende, der 
planlægger at deltage i medlemsrejse i år, og fordi alle oplægsholdere ikke er til stede. Pkt. 3-6 
udgår. 

Vi bestemmer os derfor til, at vi ud over Irenes oplæg kan snakke om vores oplevelser fra rejsen i 
fællesskab. 

Ad 2 

Irene fortæller levende og inspirerende om sine oplevelser fra turen i 2017 og kobler til vores liv i 
DK 

Ad 7 

 Masaibarn får bl.a. midler ved at afholde et sponsorløb. 

 De forskellige foreninger der arbejder i Østafrika kunne evt. slå sig sammen om at 

arrangere et løb el lign – evt. i samarbejde med AIA eller en idrætsforening i Odder (Karen 
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har kontakt hertil. Sender oplysninger om den person fra Masaibarn, som ved mere om 

dette.) 

 Evt. kunne man henvende sig til ”operation dagsværk” 

 ”Liberty” nævnes igen som muligt åbent vindue 

 Evt. få fat i radio 24-7 mhp. at få lavet et podcast 

På baggrund af dialogen og erfaringer generelt tyder meget på, at vi som forening/Bestyrelse skal 
være meget konkrete, når vi ønsker at få hjælp fra medlemmerne, f.eks. skal vi i langt højere grad 
trække på den viden, de erfaringer og de forbindelser, som det enkelte medlem har. 

Ad 8 

Der er ros til bestyrelsens engagement. 

 

 

Ref. Lisbeth Breindahl 
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