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Referat ordinær Generalforsamling i TES 

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00-20.00 

dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

 

2. Beretning fra bestyrelsen (bilag vedhæftet) 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

 

4. Fastlæggelse af kontingent for individuelle medlemmer 

 

5. Fremlæggelse og drøftelse af foreningens arbejde i det kommende år.   

 

Bestyrelsen stiller forslag om kommende aktiviteter (bilag vedhæftet) 

 

6. Godkendelse af budget 

 

7. Behandling af indkomne forslag:  

Fra bestyrelsen: forslag til vedtægtsændringer (bilag vedhæftet) 

 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Følgende er på valg: 

Helle Søborg Bjerre: er villig til genvalg 

Charlotte Westphall: er villig til genvalg 

2 suppleanter til bestyrelsen: 

Karen Søndergaard: er villig til genvalg 

Cecilie Bjerre: er villig til genvalg 

 

9. Valg af revisor 

Revisor: Jørn Breddam: er villig til genvalg 

1 revisorsuppleant: 

Jens Anker Hasager: er villig til genvalg 

 

10. Evt. 

 

Referat: 

Til GF er der 13 fremmødte medlemmer (bestyrelsen incl) 

Ad 1 dirigent 

Karen Søndergaard valgt  

Ad 2 Bestyrelsens beretning (vedhæftet) 

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen udsende en ”almindelig” kontingentopkrævning ved kalenderårets 
start. Herefter 2 rykkere. Der var dialog om, hvordan vi får medlemmerne til at betale kontingent. Vi må 
nok regne med at der altid er nogle der falder fra. Den faste kerne betaler. 
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Der er desuden lidt snak om, hvordan der i forbindelse med udsendelsen ”Liberty”  er  interesse for TZ og 
ulandsmidler i pressen. Bestyrelsen opfordres til at overveje, om dette kan udnyttes som PR for TES. 

Beretningen godkendes. 

Ad 3 Det reviderede regnskab 

Fremlægges og godkendes. 

Ad 4 Kontingent 

Kontingent for det kommende år fastsat til 100 kr. 

Ad 5 Foreningens arbejde det kommende år 

Steven Ndosi er inviteret herop. Det giver bestyrelsen mulighed for nærmere drøftelser med ham, at 
præsentere ham for det danske skolesystem, mulighed for foredrag ved ham samt evt. mulighed for 
kontakt til pressen. Irene spørger, om han evt. også skulle se en friskole. Sille husker os på, at Bestyrelsen 
også har talt om et besøg på Skejby. 

Vi deltager i Tunø festival igen i år. Sille foreslår vi ud over det sortiment vi allerede har også prøver at 
skaffe tæpper o.l. til salg. 

Bestyrelsen har etableret et samarbejde med ”Masaibarn” 

Vi skal igen i år have søgt midler fra fonde og har meldt os ind i CISU og Østafrikas Venner for at få 
mulighed for råd og vejledning. 

Irene foreslår vi reklamerer mere for ”giv en sten” og opfordrer os alle til at gøre brug af dette. 

Ad 6 Budget 

Budget for det kommende år fremlægges og godkendes 

Ad 7 Indkomne forslag 

Bestyrelsen har fremsendt forslag om vedtægtsændring (vedhæftet) 

Navneændring til ”TES (Tanzania Educational Support) – Skolen i Afrika” foreslås i stedet for ”Skolen i Afrika 
– TES.” Generalforsamlingen beslutter, at Bestyrelsen træffer den endelige beslutning om 
navnesammenstillingen. Dette vedtages. 

Mundtlig afstemning vedtages 

Forslag vedr. anvendelse af midler ved opløsning vedtages  

Ad 8 valg til bestyrelsen 

Helle Bjerre og Charlotte Westphall genvælges 

Som suppleanter genvælges Karen Søndergård og Cecilie Bjerre 
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Ad 9 Revisor 

Jørgen Breddam genvælges 

Jens Anker Hasager genvælges som 1 revisorsuppleant 

Ad 10 evt. 

Intet til dette punkt 

 

Ref. Lisbeth Breindahl 
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