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Referat  af     
	  
Generalforsamling	  mandag	  den	  14.	  marts	  2016,	  kl.	  18.30	  på	  lærerværelset	  Horsens	  Byskole.	  	  
	  	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  	  
Bestyrelsens	  forslag:	  Dorthe	  Demuth	  Dorthe	  blev	  valgt	  
Hun	  konstaterede,	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovligt	  indkaldt	  den	  21.	  januar,	  og	  at	  endelig	  dagsorden	  blev	  udsendt	  
den	  7.	  marts.	  
2.Valg	  af	  referent	  	  
Bestyrelsens	  forslag:	  Karl	  Peter	  Samuelsen	  Holm	  (Bestyrelsesmedlem).	  Karl	  Peter	  blev	  valgt	  
3.	  Bestyrelsens	  beretning	  ved	  Formanden	  Mogens	  Falk	  Jørgensen.	  	  
Mogens	  henviste	  til	  den	  skriftlige	  beretning	  med	  følgende	  bemærkninger:	  	  
Kommunikationen	  mellem	  bestyrelsesmedlemmerne	  forgår	  pr.	  e-‐mail,	  da	  vi	  normalt	  ikke	  kan	  mødes	  pga.	  de	  
geografiske	  afstande	  mellem	  os.	  Dog	  har	  formand	  og	  sekretær	  haft	  et	  par	  møder	  om	  regnskabet.	  
Projektet	  med	  alternativ	  energi	  med	  unge	  fra	  Ålborg	  Universitet	  blev	  præsenteret	  af	  Karl	  Peter	  for	  kongen	  i	  Akwamu	  
sidste	  forår,	  uden	  at	  han	  viste	  den	  store	  interesse.	  Ideen	  med	  solfangere	  og	  biogas	  blev	  drøftet	  med	  interesse	  på	  
generalforsamlingen,	  men	  forslaget	  til	  projekt	  er	  sat	  på	  hold,	  også	  pga.	  den	  nye	  regerings	  besparelser	  på	  
ulandsbistand.	  Måske	  kan	  den	  tages	  op	  igen	  med	  lokale	  partnere	  som	  et	  projekt	  under	  ”Star	  Ghana”.	  Dette	  er	  en	  
multinational	  fond,	  som	  også	  Danmark	  støtter.	  
Grethe	  Nymark,	  tidligere	  konstitueret	  leder	  af	  Egmont	  fonden,	  har	  været	  på	  besøg	  i	  Akwamu	  og	  er	  blevet	  interesseret	  
i	  foreningens	  arbejde.	  To	  sygeplejersker	  har	  også	  været	  af	  sted	  og	  fået	  en	  del	  oplevelser	  af	  det	  ghanesiske	  
sundhedsvæsen.	  	  
I	  forbindelse	  med	  formandens	  beretning	  viste	  Kurt	  en	  PP	  præsentation	  med	  udviklingen	  i	  foreningens	  arbejde	  siden	  
2012	  med	  pejlemærker	  om	  mulige	  fremtidige	  opgaver.	  
Foreningens	  kontor	  i	  Akwamu	  er	  også	  aktivt.	  Her	  har	  vi	  stadig	  gode	  kontakter.	  I	  skolen	  i	  Akwamufie	  er	  der	  ny	  
skoleleder,	  som	  også	  er	  sekretær	  og	  regnskabsfører	  i	  Friends	  of	  Akwamufie.	  I	  forbindelse	  med	  støtte	  fra	  foreningen	  
skal	  vi	  passe	  på	  ikke	  at	  skabe	  splid	  mellem	  de	  forskellige	  magtstrukturer.	  Hvis	  nogen	  får	  noget	  og	  andre	  ikke	  får,	  så	  
opstår	  der	  let	  misundelse.	  	  
Der	  har	  været	  en	  del	  begravelser	  i	  Akwamu.	  Hvilket	  har	  betydet	  at	  vore	  to	  høvdinge	  selv	  har	  måtte	  betale	  for	  diverse	  
ting	  i	  denne	  forbindelse.	  	  
Foreningen	  støtter	  de	  handikappede	  elever	  og	  enkelte	  andre,	  der	  har	  svært	  ved	  at	  gennemføre	  en	  skolegang.	  Uden	  
denne	  støtte	  havde	  disse	  elever	  været	  overladt	  til	  sig	  selv.	  Vi	  er	  ved	  at	  undersøge,	  hvornår	  specielt	  de	  handicappede	  
elever	  kan	  udskoles	  efter	  en	  kortere	  erhvervsuddannelse.	  For	  en	  enkelt	  er	  der	  tale	  om	  kortere	  tid	  -‐	  for	  andre	  noget	  
længere	  afhængig	  af	  deres	  alder.	  
Charity	  har	  været	  igennem	  en	  del	  besvær	  i	  sit	  uddannelsesforløb	  og	  pga.	  misundelse	  med	  vores	  støtte	  over	  en	  
årrække.	  
Paramount	  Queen	  Mother	  havde	  holdt	  70	  års	  fødselsdag	  og	  50	  år	  jubilæum	  som	  Queen	  Mother.	  	  
Mogens	  retter	  en	  stor	  tak	  til	  Kurt.	  Stor	  respekt	  udtales	  også	  fra	  Karl	  Peter.	  
Et	  medlem	  udtrykte,	  at	  han	  gerne	  vil	  have	  informationer	  på	  brev	  og	  papir,	  da	  hans	  computer	  p.t.	  er	  i	  uorden.	  Dette	  er	  
allerede	  sat	  i	  værk,	  da	  det	  ikke	  indebærer	  portoudgifter.	  
	  
4.	  Forelæggelse	  af	  regnskabet	  	  
Regnskabet	  blev	  godkendt,	  ligesom	  der	  var	  tilslutning	  til	  formen	  for	  samarbejdet	  med	  Friends	  of	  Akwamufie	  og	  andre	  
modtagere	  af	  midler	  i	  Ghana.	  	  
Foreningens	  udgifter	  til	  administration	  er	  normalt	  begrænsede,	  da	  Kurt	  selv	  dækker	  hovedparten	  af	  disse	  udgifter.	  I	  
2015	  blev	  udgifterne	  hertil	  højere,	  da	  Friends	  of	  Akwamufie	  ved	  en	  fejltagelse	  er	  blevet	  bogført	  på	  den	  danske	  konto.	  
Generalforsamlingen	  gav	  udtryk	  for	  tillid	  til	  den	  måde	  midler	  blev	  overført	  på	  og	  aflæggelsen	  af	  regnskabet	  i	  
Akwamufie	  og	  i	  forhold	  til	  evt.	  usikkerhed	  i	  forbindelse	  med	  bilag.	  	  
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Kurt	  sætter	  en	  ramme	  for	  udgifterne	  og	  holder	  øje	  med	  ændringer	  de	  forskellige	  poster.	  I	  forbindelse	  med	  egentlige	  
projekter	  udbedes	  hentes	  bilagene	  hjem	  eller	  der	  er	  fotodokumentation.	  Denne	  form	  er	  ret	  bekostelig	  og	  derfor	  ikke	  
hensigtsmæssig	  p.t.	  Målet	  er	  stadigvæk	  at	  90%	  af	  foreningens	  pengene	  skal	  gå	  til	  Akwamu.	  	  
Bestyrelsens	  forslag	  til	  budget	  for	  2016	  blev	  præsenteret.	  
5.	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  	  
Der	  er	  ikke	  modtaget	  forslag	  	  
6.	  Fastsættelse	  af	  medlemskontingent	  	  
Bestyrelsen	  forslag	  til	  uændrede	  kontingenter	  blev	  vedtaget:	  	  
Enkeltmedlem:	  kr.	  200	  	  
Familiemedlemskab	  mv.	  kr.	  300	  	  
Ungdomsmedlemskab	  kr.	  100	  	  
7.	  Valg	  af	  bestyrelse	  	  
Medlemmer	  af	  bestyrelsen:	  	  
Mogens	  Falk	  Jørgensen.	  På	  valg	  i	  2017	  	  
Edmund	  Eugene.	  Blev	  genvalgt	  frem	  til	  2018	  	  
Kurt	  Frandsen:	  Blev	  genvalgt	  frem	  til	  2018	  	  
Karl	  Peter	  Samuelsen	  Holm.	  Blev	  genvalgt	  frem	  til	  2018	  
Tove	  Storsveen,	  Norge,	  korresponderende	  medlem.	  På	  valg	  i	  2017	  
8.	  Valg	  af	  suppleant	  	  
Torben	  Stampe	  Frandsen	  blev	  genvalgt	  til	  2017.	  
9.	  Valg	  af	  revisor	  	  
Finn	  Nielsen,	  HD	  På	  valg	  i	  2017	  	  
10.	  Eventuelt	  	  
	  
Referent	  Karl	  Peter	  Samuelsen	  Holm	  
	  
Venligst	  	  
Mogens	  Falk/	  Kurt	  Frandsen	  


