
	  

	  	  

Akwamus Venner 
	   24.	  april	  2017	  

	  

	  
Referat	  af	  generalforsamlingen	  mandag	  den	  24.	  april	  2017,	  kl.	  18.30	  på	  lærerværelset	  

Horsens	  Byskole	  Afd.	  Lindvigsvej	  4	  (Søndermarkskolen),	  8700	  Horsens.	  
Bemærk:	  Datoen	  for	  generalforsamlingen	  blev	  annonceret	  i	  følgeskrivelsen	  til	  
Foreningsmeddelelsen	  for	  februar	  2017	  og	  derefter	  på	  foreningens	  hjemmeside	  	  
www.akwamu.dk.	  	  
	  

1.	  Valg	  af	  dirigent	  	  
Bestyrelsens	  forslag:	  Dorthe	  Demuth	  	  
Dorthe	  blev	  valgt	  og	  konstaterede,	  at	  generalforsamlingen	  var	  rettidigt	  varslet	  og	  dermed	  
gyldigt.	  
	  	  

2.Valg	  af	  referent	  	  
Bestyrelsens	  forslag:	  Karl	  Peter	  Samuelsen	  Holm	  (Bestyrelsesmedlem)	  	  
Karl	  Peter	  blev	  valgt.	  
	  

3.	  Bestyrelsens	  beretning	  om	  foreningens	  virksomhed	  i	  det	  forløbne	  år	  ved	  Formanden	  Mogens	  Falk	  	  
Den	  skriftlige	  beretning	  blev	  udsendt	  d.	  12.4.	  2017	  

	  	  	   Første	  gang	  vi	  holder	  generalforsamling	  uden	  Kurt	  Frandsen.	  

Månedsbrevene	  fortsætter	  som	  sædvanligt.	  

Broen	  over	  Volta	  blev	  renoveret	  og	  er	  et	  stort	  aktiv	  for	  Akwamufie.	  

Verdenslinjen	  fra	  Tømmerup	  fri-‐	  og	  efterskole	  var	  også	  i	  år	  dernede	  med	  stor	  succes.	  Der	  
ligger	  mange	  videoer	  på	  You	  Tube,	  som	  der	  bliver	  linket	  til	  på	  foreningens	  hjemmeside	  og	  
facebookgruppen.	  	  

De	  sanitære	  forhold	  omkring	  skolen	  er	  der	  også	  blevet	  arbejdet	  på	  igennem	  hele	  året.	  De	  
lokale	  er	  med	  til	  at	  finansiere	  forbedringer	  på	  skolen,	  hvilket	  ligger	  godt	  i	  forlængelse	  af	  
foreningens	  formål.	  Køkkenet	  arbejdes	  der	  stadig	  på	  at	  blive	  totalt	  renoveret	  –	  Et	  helt	  køkken	  
ligger	  stadig	  i	  en	  container	  i	  Akwamufie.	  Kirken	  har	  også	  taget	  ansvar	  ift	  skolebygningerne.	  

Kurts	  begravelse	  var	  en	  meget	  bevægende	  og	  smuk	  oplevelse	  med	  indslag	  fra	  Ghana.	  	  I	  2017	  
døde	  Kurts	  lingvist	  Kofi	  i	  en	  alder	  af	  72.	  Emmanul	  Akoto,	  der	  har	  fået	  en	  uddannelse	  i	  
Danmark,	  døde	  desværre	  også	  i	  starten	  af	  april.	  Vi	  har	  stadig	  en	  meget	  god	  medarbejder	  i	  
Akwamufie	  ved	  navn	  Otchere	  Addo	  Samuel,	  som	  er	  en	  god	  og	  uvurderlig	  hjælp	  i	  forhold	  til	  alt	  
det	  praktiske	  arbejde	  med	  forening	  i	  Akwamufie.	  	  

Ift	  fremtiden	  har	  vi	  forskellige	  nye	  tiltag	  i	  spil.	  Vedtægterne	  for	  foreningen	  og	  hele	  
værdigrundlaget	  fortsættes	  selvfølgelig	  i	  denne	  sammenhæng.	  Størsteparten	  af	  pengene	  skal	  
gå	  til	  arbejdet	  dernede	  og	  så	  lidt	  som	  muligt	  til	  administration.	  Vi	  støtter	  stadigvæk	  de	  
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blinde,	  de	  døve	  og	  de	  forældreløse	  børn	  og	  unge.	  Det	  skal	  give	  mening	  både	  for	  os	  og	  for	  
dem.	  Foreningens	  økonomi	  vil	  blive	  reserveret	  til	  projekter	  ift.	  Skolerne,	  mens	  andre	  projekter	  
vil	  der	  blive	  søgt	  fonde	  til.	  Skoledistriktet	  i	  Akwamu	  har	  også	  givet	  udtryk	  for	  at	  de	  gerne	  vil	  
fortsætte	  et	  samarbejde.	  Charity,	  som	  mange	  har	  fulgt	  med	  i	  ift	  hendes	  uddannelse,	  har	  fået	  
mange	  penge,	  men	  vi	  holder	  os	  lidt	  tilbage	  med	  yderligere	  støtte	  og	  afventer	  situationen.	  	  
Emmanuel,	  der	  har	  været	  i	  Danmark	  har	  også	  spurgt	  efter	  støtte.	  Vi	  arbejder	  videre	  med	  
sagerne.	  	  

Vi	  opfordrer	  	  alle	  medlemmer	  til	  at	  prøve	  at	  få	  nogle	  nye	  medlemmer	  ind	  i	  foreningen.	  Prøv	  at	  
finde	  nye	  medlemmer	  hvis	  det	  er	  muligt.	  Vi	  efterlyser	  også	  sponsorer	  til	  de	  udsatte	  børn	  og	  
unge	  i	  forhold	  til	  deres	  uddannelse.	  

Tak	  til	  bestyrelsen,	  tak	  til	  Torben	  og	  Jonna	  for	  hjælp	  med	  at	  få	  styr	  på	  alle	  papirerne	  efter	  
Kurt.	  Tove	  fra	  Norge	  ønsker	  stadig	  at	  være	  medlem	  men	  ift.	  til	  foreningens	  arbejde.	  Tak	  til	  
Lisbeth	  for	  hjælp	  til	  bogføring	  i	  forbindelse	  med	  regnskabet,	  idet	  hun	  nu	  stopper	  med	  dette	  
arbejde.	  Vi	  søger	  en	  afløser	  for	  Lisbet	  –	  meld	  dig	  gerne,	  hvis	  du	  kan	  hjælpe.	  

Beretningen	  blev	  godkendt.	  

	  
4.	  Forelæggelse	  af	  regnskabet	  	  
Ved	  kassereren	  Karl	  Peter	  Samuelsen	  Holm	  

Mogens	  overtog	  denne	  opgave	  vedr.	  fremlæggelse	  af	  regnskabet.	  	  

Det	  har	  været	  svært	  at	  registrere	  indbetalingerne	  fra	  kontoudskrifterne	  –	  det	  følger	  vi	  op	  på.	  
Som	  det	  ser	  ud	  nu,	  er	  der	  kun	  én,	  der	  har	  forladt	  foreningen	  efter	  Kurts	  død.	  

Vi	  har	  fået	  en	  statsautoriseret	  revisor	  på	  til	  at	  godkende	  regnskabet.	  Vi	  har	  valgt	  at	  få	  denne	  
revision	  på	  i	  forhold	  til	  foreningens	  fremtidige	  arbejde	  og	  eventuelle	  muligheder	  for	  at	  søge	  
fonde.	  

Vi	  vil	  kigge	  nøjere	  på	  de	  udgifter,	  der	  har	  været,	  og	  hvad	  vi	  vil	  støtte	  i	  fremtiden,	  samt	  hvor	  
længe	  de	  enkelte	  støtteordninger	  skal	  fortsætte.	  

Vedr.	  administration	  har	  vi	  måtte	  betale	  6000	  kr.	  for	  revisionen	  (hvilket	  er	  meget	  billigt,	  ift	  
hvad	  man	  ellers	  skal	  betale	  for	  statsrevideret	  regnskab).	  

Udgifter	  til	  de	  blinde	  og	  de	  døve	  har	  vi	  fokus	  på,	  at	  alle	  udgifter	  bliver	  dokumenteret,	  og	  der	  
holdes	  øje	  med,	  hvordan	  de	  klarer	  sig.	  

I	  forhold	  til	  til	  de	  penge	  –	  ca.	  20.000	  kr.	  -‐	  der	  er	  kommet	  ind	  til	  Kurts	  minde	  arbejder	  vi	  på,	  at	  
der	  skal	  sættes	  en	  mindeplade	  op	  ved	  skolen	  i	  Akwamufie.	  	  

I	  øjeblikket	  har	  vi	  flere	  udgifter,	  end	  vi	  har	  indtægter	  i	  foreningen.	  Evt.	  vil	  nogle	  at	  disse	  penge	  
gå	  ind	  som	  en	  reserve	  til	  f.eks.	  de	  døve	  og	  blinde	  og	  ift.	  andre	  udgifter.	  Holdningen	  er	  
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stadigvæk	  den	  samme	  i	  forhold	  til	  forenings	  økonomiske	  midler	  …	  pengene	  skal	  gå	  til	  de	  i	  
formålet	  beskrevne	  indsatser.	  

Regnskabet	  for	  2016	  blev	  godkendt	  af	  de	  fremmødte.	  	  

	  
5.	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  	  

Der	  er	  ikke	  modtaget	  forslag	  	  
	  

6.	  Fastsættelse	  af	  medlemskontingent	  	  
Bestyrelsen	  foreslår	  følgende	  uændrede	  kontingenter:	  	  

Enkeltmedlem:	  	   kr.	  200	  	  
Familiemedlemskab	  	   kr.	  300	  	  
Skoler/virksomheder	   kr.	  300	  
Ungdomsmedlemskab	  	   kr.	  100	  	  
	  
Vedtaget.	  
	  

7.	  Valg	  af	  bestyrelse	  	  
Medlemmer	  af	  bestyrelsen:	  	  

Mogens	  Falk	  Jørgensen	  -‐	  Modtager	  genvalg	  
Edmund	  Eugene	  (Valgt	  i	  2016	  for	  2	  år)	  
Torben	  Stampe	  Frandsen	  –	  suppleant	  for	  Kurt	  Frandsen	  –	  Modtager	  valg	  
Karl	  Peter	  Samuelsen	  Holm.	  (Valgt	  i	  2016	  for	  2	  år)	  
Tove	  Storsveen,	  Norge,	  korresponderende	  medlem	  –	  	  Modtager	  genvalg	  
Generalforsamlingen	  kan	  vælge	  endnu	  et	  medlem	  til	  bestyrelsen,	  gerne	  en	  
ungdomsrepræsentant.	  	  

	  
Mogens,	  Torben	  og	  Tove	  blev	  valgt.	  

8.	  Valg	  af	  suppleant	  	  
	   Marie	  Falk	  Tiufkær	  blev	  valgt.	  
9.	  Valg	  af	  revisor	  	  

Bestyrelsen	  foreslår	  valg	  af	  	  EY-‐revision,	  Horsens	  
Godkendt.	  
	  

10.	  Eventuelt	  
Karl	  Peter	  viser	  videoer	  fra	  you	  tube	  playliste:	  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLExtUCxpPoESGTHX4KYvTSg2LCbUgnZbx	  
	  
	  Referent:	  Karl	  Peter	  Samuelsen	  Holm	  	  


