
Referat Generalforsamling i TES Skolen i Afrika 

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00, 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 

2. Beretning fra Bestyrelsen 

 

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. 

 

6. Godkendelse af budget 2019 

 

7. Behandling af indkomne forslag – ingen indkomne forslag 

 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter. Kasserer og sekretær er på valg. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Er på valg hvert år. 

 

10. Eventuelt. 

 

Ad 1 

Ordstyrer: Karen 

Ref: Lisbeth 

Ad 2  

Beretning vedlagt ref. 

Beretningen er godkendt 

Ad 3  

 Større tal i regnskabet end normalt, da medlemsrejsen indgår. Det skyldes, at 
rejsedeltagerne indbetalte til rejsen på TES-kontoen.  

 Det er vanskeligt for kassereren at se, hvad der er hvad fra Mobil Pay. Under 
medlemskontingent stammer en del af beløbet derfor fra donationer. 

Regnskabet er godkendt. 

 

Ad 4  



Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. pr år. Sammen med 
opkrævningen skriver bestyrelsen, at det er muligt frivilligt at betale mere. 

Dette vedtaget. 

 

Ad 5  

Aktiviteter 2019: 

Medlemsrejse 

Deltagelse med bod på Tunø festival. 

Emanuel Netsey-Afedo inviteres til at holde et foredrag i juni på et medlemsmøde. 

Han er født og opvokset i Ghana, men har boet i DK i mange år og taler flydende 
dansk. Han har et stort kendskab til både det danske skolevæsen og det britiske 

undervisningssystem, som anvendes i både Ghana og Tanzania. 

Evt. julemarked 

Foreningen vil tage kontakt til den århusianske kunstner Hans Krull og opfordre til at 
deltage i en udstilling i samarbejde med andre kunstnere. Tanken er, at et 

overskud/dele af et overskud ved salg af kunstværkerne doneres til TES. Ole er 
ansvarlig. 

Forsøg på fortsat smykkesalg via Facebook/ Instagram. Pernille vil kontakte de 
studerende, der i øjeblikket er i praktik hos Steven for at høre, om de kan tage nogle 

armbånd med hjem. Lise vil kontakte en bekendt fra VIA, der også snart skal til TZ 
om det samme. 

Bestyrelsen har besluttet at erstatte kampagnen ”Giv en Sten” med en ny kampagne 
”Giv et skolebord. ”  

Evt. kan bestyrelsesmedlemmer tilbyde at holde foredrag i Rotary, Lions, kirker, 
personaleforeninger og andre lignende steder. Pernille foreslår, at hun sørger for, at 

vi får kontakt til hendes far, som bor i Varde. Han har gode kontakter i Varde, som 
måske kan komme os til gode. Pernille giver en tilbagemelding.  

Der er forslag om, at vi i så fald tager salgsobjekter med de steder, vi holder 
foredrag. 

Ad 6  

Vedtaget og godkendt 

Ad 7  

Ingen indkomne forslag. 

Ad 8  

Ole og Lisbeth er på valg. Ole ønsker ikke genvalg. 



Karen Søndergaard og Lisbeth vælges til bestyrelsen 

Suppl: Ole vælges til 1. suppl og Sille genvælges 

Ad 9  

Jørn genvælges som revisor, Jens Anker suppl.  

Ad 10  

Helle spørger, om der er nogle, der har kontakt til kunstnere, der kunne være 

interesserede i at donere kunstværker til et godt formål, eller alternativt sælge noget, 
hvorfra der kan gå et beløb til foreningen.  

Preben kender en grafisk designer, han vil spørge.  

Der efterspørges et visitkort og flyers, som kan udleveres til interesserede. Ole 
sørger for dette. 

Helle og Ole vil høre om Conny (Malling) vil bidrage med et glashåndværk til en 
kunstudstilling. 

Pernille vil også høre sin far. 

Nogle af deltagerne med tilknytning til Kochs skole kender til tidligere kollegaer, som 
er aktive kunstnere (Preben og Charlotte.) 

Ref Lisbeth Breindahl 

 
 

 

 


