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Referat af Generalforsamling i TES Skolen i Afrika 

Onsdag den 19. august 2020 kl. 18.30 

Kochs skole, Rød etage, Sankt Johannes Alle 4, 8000 Aarhus C. 

 

Referat: 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ole blev foreslået som dirigent og han startede med at konstatere, at generalforsamlingen 
pga. COVID19 er afholdt senere på året end sædvanligt, men der er indkaldt rettidigt i 
forhold til vedtægterne.  
 

2. Beretning fra Bestyrelsen 
Den skriftlige beretning blev mundtligt suppleret fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
Specielt tak til Pernille Refstrup for salg sf smykker. 
Bestyrelsen vurderer, at vi har levet op til foreningens formål. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Ole har været kasserer indtil 1. okt. 2019 derefter fortsatte Lisbeth med opgaven   
Det reviderede regnskab blev omdelt og der blev mundtligt suppleret med enkelte 
uddybende kommentarer: der er skaffet færre midler via salg end tidligere år og der er 
anvendt flere midler til betaling af gebyr på Mobile Pay 
Der er anvendt midler til betaling til Indsamlingsnævnet for at have lov til at indsamle midler 
og der betalt kontingent til CISU. 
Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab. 
 

4. Fastlæggelse af kontingent for individuelle medlemmer 
 
Bestyrelsen stiller forslag om kontingentforhøjelse fra kr. 100 til kr. 200 pr. år. 
Begrundelse for kontingentforhøjelse – det er vores fundament, da det er blevet 
vanskeligere at tjene penge ved salg af diverse varer. 
Forslaget blev vedtaget 
 

5. Fremlæggelse og drøftelse af foreningens arbejde i det kommende år. Bestyrelsen stiller 
forslag om kommende aktiviteter. 
For at skaffe penge foreslår vi: 
Deltagelse i marked på Møllestien og Vårmarkedet på Kochs Skole. 
Vi afholder et seminar, hvor vi håber at generere et mindre overskud.  
Vi afholder Loppemarked  
 

6. Godkendelse af budget 2020 
 
Budgettet var udarbejdet inden pengene fra CISU blev bevilget. Det er forskelligt hvornår 
på året folk betaler kontingent. Der er kommet lidt flere gebyrer. 
Budgettet blev godkendt 
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7. Behandling af indkomne forslag.  
  
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af foreningens formål, jf. bilag 1 
§ Navn (stadfæstelse af praksis) og skal ske ændres til ”kan bla. ske ved 

 Tilvejebringe midler til opfyldelse af formålet 

 Udvikle og arbejde med kvalitetskriterier for skoleudvikling 

 Udvikle og gennemføre lærerkompetenceforløb 

 Udvikle og afprøve nye undervisningsmaterialer 
 

8. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år 
 
Formand og næstformand er på valg. Begge modtager genvalg. 
Helle og Lotte blev genvalgt med applaus 
 
Ole Søborg Bjerre og Cecilie Søborg Bjerre Adel er suppleanter 
  

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

10. Eventuelt. 
Der blev spurgt om, bestyrelsen har en fornemmelse af, hvorfor der ikke sælges så meget. 
Det gav anledning til kommentarer om det og der var et forslag om at få upcyklede varer fra 
Tanzania, man arbejder meget med det i Tanzania og det vil tale til folks ønsker om 
genbrug og bæredygtighed. 
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