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Referat af generalforsamling i TES Skolen i Afrika 

Torsdag den 18. november 2021 kl. 19.00 

Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs vej 7, 8230 Åbyhøj. 

 

Referat: 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ole Kristian Petersen blev valgt som dirigent og Karen Søndergaard som referent  
Tilstede: 12 medlemmer 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, men at den på 
grund af COVID-19 ikke var afholdt rettidigt i henhold til vedtægterne. 
  

2. Beretning fra Bestyrelsen v/Helle Bjerre 
Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Følgende emner blev 
fremhævet og diskuteret: 
Naurey Golden Soils Secondary Schools (NGSSS) – Det pointeres, at TES ikke har noget at 
gøre med driften af skolen, men at foreningen på forskellig vis støtter op om den 
pædagogiske linje.  
Folkeoplysningsprojektet – der er tilfredshed med projektet  
Moivaro Primary School – der er givet penge til installation af elektricitet med solceller, så 
de producerer deres egen strøm og de har fået penge til en port, så der ikke længere er 
mulighed for at skolens område fungerer som genvej for lokalbefolkningen. 
Ambureni Primary School – der er skaffet penge til installation af elektricitet med solceller. 
Genbrug til Syd (GTS) – Der er bevilget penge til en container, og Steven har lovet at 
ansøge om toldfritagelsen i Tanzania. 
Spørgsmål: Er der samarbejdspartnere på hver enkelt skole, så man sikrer, at computere 
mm. vedligeholdes. Der er erfaring for, at det er vigtigt, at der bliver fulgt op for at tingene 
ikke bliver ødelagt. Når de nye regler for GTS træder i kraft og det kommer til at hedde 
Globus, kan man sende danskere ned og undervise eller der kan søges om at få lærere til 
Danmark, så de kan lære om anvendelse og vedligehold af produkterne, som sendes til 
Tanzania. 
Sponsorship - der på nuværende danske sponsorer til tre elever på NGSSS. 
Bestyrelsens besøg i Tanzani juli-august 2021 
Salg af kunsthåndværk - Forslag om at sælge ting på Facebook – diskussion om man kunne 
aktivere andre til at gøre det. 
Fonde og velgørende organisationer - Der er i løbet af året hentet 250.000 fra CISU, 
Merkur Andelskasse og Merkur Fonden, Lions Club i Beder-Malling og Østafrikas venner.  
Strategiplan 2019-2020. 
Aktivering af medlemmer og indsatser for at skaffe flere medlemmer  
Beretningen godkendt med applaus 
  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/Lisbeth Breindahl 
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Donationer fra Rotary og medlemmer. Der er solgt smykker på Instagram samt indtægter 
på salg af tryk af Krull.  
Gennemgang af posterne på regnskabet. 
Der har i 2020 været et lille underskud. Diskussion om hvor stort et rådighedsbeløb, der 
bør være i foreningen for at sikre, at der er penge til uforudsete udgifter, blandt andet kan 
der være behov for penge i forbindelse med bevillingen fra GTS, hvis noget går galt i 
forbindelse med f.eks. toldbehandlingen i Tanzania.  
Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. 
  

4. Fastlæggelse af kontingent for individuelle medlemmer v/Helle Bjerre 
 
Forslaget om at fortsætte med 200 kr. om året blev vedtaget. 
 

5. Fremlæggelse og drøftelse af foreningens arbejde i det kommende år v/Charlotte 
Westphall  
Forslag til aktiviteter i det kommende år: 
Medlemsrejse februar 2022 
Projekter på skoler: Ambureni Primary School – installation af elektricitet med solceller 
Genbrug til Syd 
Pædagogiske tiltag 

 Udarbejdelse af nyt projekt “Kursuskatalog” med kurser med forskelligt pædagogisk 
indhold til underviserne på NGSSS. 

 Udarbejdelse af nyt projekt ”A Second Chance” med fokus på at forebygge at unge 
efter afslutning af Standard 7 falder ud af uddannelsessystemet 
Målgruppe: 
Elever i Standard 6  
Formål:  at skabe de nødvendige forudsætninger hos elever børn, som er i fare for 
at falde ud af uddannelsessystemet, så de bliver i stand til at gennemføre en boglig 
eller faglig uddannelse 
Ansvarliggøre forældrene 
Tilbyde erhvervsvejledning 

Projekter rettet mod civilsamfundet/lokalsamfundet 

 Folkeoplysningsprojektet: 1 års projekt finansieret af CISU 

 Samarbejde med gymnasiet Ikast Brande 

Øvrige projekter 

 Frivillighedsprogrammet – bo og arbejde på skoler/børnehjem 

 Sponsorprogrammet – hvor der arbejdes på at skaffe sponsorer til elever på Naurey Golden 
Soils Secondary School på grundlag af de retningslinjer, som er udarbejdet 

 
6. Godkendelse af budget 2022 v/Lisbeth Breindahl 

Gennemgang af poster på budgettet. 
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Kommentar: det er vigtigt, at der er nogen med erfaring til at modtage containerne. 
Fragtfirmaet sørger for at få det ind i havnen, problemet er at få det ud gennem tolden. 
Erfaringen er, at der specielt har været problemer med teknisk udstyr.  
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
 

7. Behandling af indkomne forslag: 
Forslag til vedtægtsændringer pkt. 2 Formål. 
Der argumenteres for, at det nuværende formål er for begrænset i forhold til det 
omkringliggende samfund både i forhold til skolernes beskaffenhed samt mulighederne for 
at højne det generelle uddannelses- og oplysningsniveau. Det nye formål åbner op overfor 
civilsamfundet og forsøger at imødekomme ulighed i samfundet.   
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
Forslag til vedtægtsændringer pkt. 3.c. under pkt. 3 Økonomi 
For at imødekomme CISUs krav om, at der skal være 2 til at godkende betalinger, hvilket 
også skaber større sikkerhed for kassereren 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

8. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. 
Suppleanterne er på valg hvert år 
Sekretær Karen Søndergaard er på valg – ønsker ikke genvalg 
Næstformand Charlotte Westphall er på valg – modtager genvalg. 
Charlotte Westphall blev genvalgt. 
Johs Justesen blev valgt uden modkandidat 
Ole Kristian Petersen, som er 1. suppleant, modtager genvalg og blev genvalgt. 
Bente Walch er valgt som 2. suppleant 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Er på valg hvert år. 
Jørn Breddam blev genvalgt som revisor 
Jens Anker Hasager er valgt som revisorsuppleant 
 

10. Eventuelt. 

 

Dato:    Dato: 

 

Formand                                                                        Kasserer 
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