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Referat fra Generalforsamling i TES Skolen i Afrika
Onsdag den 15. juni 2022 kl. 20.00
Risskov Bibliotek, Fortebakken 1, 8240 Risskov.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Ole Petersen
Referent: Johs. Justesen
2. Beretning fra Bestyrelsen v/Helle Bjerre
Helle gennemgik og supplerede bestyrelsens beretning som var sendt ud op til
generalforsamlingen:
Den blev suppleret med oplysning omkring det netop afsluttede 1-årige folkeoplysningsprojektet
(CISU). Her fik Helle og Lisbeth meget positive tilbagemeldinger, hvor de deltagende kursister alle
havde fået meget ud af projektet, og hvor de havde et stort ønske om af fortsætte flere
undervisningsforløb.
På turen til Tanzania oplevede Helle og Lisbeth at skolekulturen på Naurey Golden Soils
Secondary School (NGSSS), har udviklet sig meget positivt, at eleverne er glade for skolen og
underviserne. Eleverne har også udviklet en større forståelse for det omkringliggende samfund og
de problemstillinger der er i verden.
Helle og Lisbeth fik også talt med de sponsorbørn fra NGSSS, som sponsoreres af TES
medlemmer. De trives og har det godt, og så havde eleverne lavet breve med tegninger, som Helle
og Lisbeth fik med hjem til sponsorerne.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/Lisbeth Breindahl
Lisbeth fremlagt et gennemarbejdet og meget overskueligt regnskab. Det blev gennemgået og
godkendt med ros
Kasseren havde dog et ønske om flere faste sponsorer.
4. Fastlæggelse af kontingent for individuelle medlemmer v/Helle Bjerre
Forslag om fortsættelse med et årligt kontingent på 200 kr. – forslaget blev godkendt.
5. Fremlæggelse og drøftelse af foreningens arbejde i det kommende år v/Charlotte
Westphall
Charlotte orienterede omkring foreningens kommende indsatser:
A Second Chance – et nyt projekt I støbeskeen – jf. Beskrivelsen på medlemsmødet
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Forslag om samarbejde med Teknisk Skole i DK og en Teknisk Skole i TZ inden for rammerne af
GLOBUS (tidl. GTS Syd) jf. Beskrivelse på medlemsmødet
Samarbejde med Naurey Golden Soils Secondary School om afholdelse af kurser (kursuskatalog)
Sponsorprogrammet – kontrakten mellem NGSSS og sponsor, promovering af
sponsorprogrammet
Frivillighedsprogrammet
Medlemsrejse okt. 2022
Projekt skolekøkken – herunder indsamling til komfurer – der orienteres i næste nyhedsbrev!
NB bestyrelsen er meget åben for nye forslag!
6. Godkendelse af budget 2022 v/Lisbeth Breindahl
Budget blev omdelt og godkendt med følgende kommentarer:
Foreningen har nu 71 medlemmer (tidl. 74)
Donationer er et skøn – nu 27.000.
Salg havefest – blev i stedet til Stevens besøg fra Tanzania
7. Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag er indkommet.

8. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Suppleanterne er på valg hvert år
Kasserer Lisbeth Breindahl – modtager genvalg – blev genvalgt
Formand Helle Søborg Bjerre – modtager genvalg – blev genvalgt
Ole Petersen og Bente Walch genvalgt som suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Er på valg hvert år.
Jørn Breddam genvalgt som revisor og Jens Anker Hasagergenvalgt som suppleant
10.Eventuelt – Helle takkede for et godt møde

For referat Johs. Justesen

