Referat fra ordinær generalforsamling i Afro-Asia Educare
Torsdag den 16. januar 2020 i Aabenraa – kl. 19-00

Generalforsamlingens dagsorden var følgende – jf. vedtægterne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Valg af revisor
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Indkomne forslag
Eventuelt

Pkt. 1 - Valg af dirigent
Uffe Elbæk blev enstemmigt valgt.
Pkt. 2 – Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden Hans J. Nielsen omtalte det positive samarbejde for AAE havde haft med Aabenraa
Shopping / eventmanager Dorthe Hilbig i forbindelse med ”Aabenraa By Night”. Især vores
filippinske piger med ”streetfood” og iført filippinske nationaldragter var en stor succes og god PR:
Måske basis for et fremtidigt samarbejde.
Aabenraa Kulturfest forløb også tilfredsstillende med et overskud i nærheden af kr. 20.000.Godt og
varieret program med deltagelse af en tamilsk og syrisk gruppe og en solist sanger fra Uganda.
Ved en efterfølgende evaluering af Kulturfest, kunne det konstateres at vi savnede deltagelse fra
især ”den almindelige Aabenraa-borger og den afrikanske gruppe i området.
Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe for at komme med kreative forslag til 2020 Kulturfesten -som
er den 10. i rækken.
Vi har haft en pæn medlemsfremgang på 10 nye i 2019. Vi kører med en 50 % rabat til unge under
30 år.
Vi er med i et fælles fremstød mod Campus-studerende i 2020. Vi tilbyder 50% rabat i studietiden
og forsøger at få AAEs arbejde integreret i undervisningen.
Vi overvejer at udarbejde et tilbud til aktive pensionister/seniorer.
Samarbejde med vores sydpartnere i Filippinerne og Tanzania. Vi har i 2019 ikke kunnet afsende
containere. Dette skyldes, at det har vist sig vanskeligere og kommunikationen har ikke været
tilfredsstillende med at få sydpartnerne til at etablere lokale foreninger –- hvilket nu er et krav fra
Danidas/Genbrug til Syds side. Indtil dette er på plads stilles containerforsendelser i bero, Vi
fortsætter derfor med Mini-donationer.
Mini-donationer
En af foreningen største succeser i 2019 var implementeringen af de såkaldte ”mini-donationer”
Der er bevilget i alt 9 mini-donationer i 2019 – hver på typisk kr. 3.000 hver. Alle er omtalt på AAEs
hjemmeside.

AAE mini-donationer er et udtryk for medlemsdemokrati, idet de enkelte medlemmer kan ansøge
og derved være medbestemmende om, hvem som skal have del i foreningens midler.
Det er vi nok den eneste forening i Danmark som har denne form medlemsindflydelse.
Bestyrelsen
Det er med beklagelse vi skal tage afsked med 3 bestyrelsesmedlemmer i dag.
Især næstformand Uffe Elbæk har igennem mange år gjort en kæmpeindsats og dygtigt arbejde i
foreningen. Vi vil komme til at savne Uffe, for hans kreative, positive, samarbejdsvillige indstilling.
Uffe Elbæk fik overrakt en lille eringdringsgave fra foreningen.
Også stor tak til Theis Kylling Hommeltoft for en dygtig indsats – bl.a. på det kreative område i form
af plakat design.
Desuden stor tak til Thomas Poulsen for dygtig indsats – bl.a. ved overdragelsen sammen med
hustruen Medy af en mini-donation i Filippinerne.
Fremtiden – 2020/2021
Hovedoverskrifterne forventes af blive:
Fortsættelse af mini-donationerne. Kulturfest 2020. Gøre os mere synlige og kendte i Aabenraa –
Skaffe flere medlemmer ved bl.a. forskellige aktiviteter.
Formanden afsluttede med at takke bestyrelsen, frivillige hjælpere, suppleanter og revisor for et
rigtig godt og positivt samarbejde
Pkt. 3 – det reviderede regnskab for 2019
Kasserer Klaus Grabetz omdelte regnskabet for 2019, som var underskrevet og revideret af revisor
12. jan 2020.
Kassereren gennemgik og knyttede uddybende kommentarer tilde enkelte indtægtsposter (i alt kr.
44.563,23) og udgiftsposter (i alt 56.844,22)
Året 2019 viser et driftsunderskud på 12.280,99. Dette skal dog sammenholdes med, at vi i 2018
havde et overskud på ca. 40.000. På dette tidspunkt var mini-donationer endnu ikke endelig
vedtaget og sat iværk, hvilket først er sket i 2019
Foreningen har fortsat en pæn formue på kr. 69.385,89
Formanden roste Klaus Grabetz for et ualmindeligt godt kasserer/økonomijob.
Medlemskontingentstyringen har aldrig været så god som nu med kvartalsopfølgninger på
regnskabet. Meget værdifuldt.
Regnskabet enstemmigt godkendt.
Pkt. 4 - Valg af revisor
Vores nuværende revisor Svend Erik Christensen enstemmigt genvalgt.
Pkt. 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende udtræder af bestyrelsen / genopstiller ikke:
Uffe Elbæk + Theis Hommeltoft Kylling + Thomas Poulsen + 4 udenlandske medlemmer.
Følgende nye bestyrelsesmedlemmer blev bragt i forslag:

Flemming Klynder, Nanette Mijajes og Poul Rasmussen
Alle 3 enstemmigt nyvalgt til bestyrelsen.
Følgende 3 blev alle genvalgt: Hans J. Nielsen, Jan Samuelsson og Klaus Grabetz.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: Hans J. Nielsen formand, Jan Samuelsson
næstformand og Klaus Grabetz kasserer/økonomi

Suppleanter: Leif Gilsager genvalgt og Lars Ranholt nyvalgt.
Pkt. 6 Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne
Fra Bestyrelsen foreslå 2 forslag:
Medlemskontingent: uændret. Dvs. 250 for enlige og 350 for par. Rabat til unge under 30 = 50 %
Forslag til ændringer af vedtægter (som blev omdelt)

Der var forslag til ændringer i paragraf: 1-5-7-8
Forslaget ved punk 1 (formål) blev drøftet indgående: Følgende formulering samlede tilslutning:
NGO’ens formål er at støtte skoler og fattige skolebørn i Afrika og Asien.
Herefter blev alle forslag til vedtægtsændringer godkendt.
Jfr. vores vedtægter par. 10 kræver vedtægtsændringer vedtagelse på 2 generalforsamlinger med
mindst 30 dages mellemrum.
Der vil derfor snarest blive indkaldt til en ny generalforsamling.
Pkt. 7 Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Formanden takkede forsamlingen for god ro & orden samt den positive debat der havde været.
Desuden tak for det store fremmøde til generalforsamlingen – det største antal nogensinde.

Mødet hævet kl. 20,30
Underskrevet af, Aabenraa

2020

Hans J. Nielsen (Referent og formand)

Klaus Grabetz (kasserer)

