Referat fra

Ordinær generalforsamling Afro-Asia Educare torsdag 8. april 2021
Pkt. 1 valg af dirigent.
Niels Gram blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet den 3. februar ved email
til alle medlemmer og opslag på foreningens hjemmeside. Desuden konstateredes det, at
generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Der deltog ialt 8 medlemmer i generalforsamlingen.
Pkt. 2 bestyrelsens beretning v/formanden
Året har været stærkt påvirket af Corona epidemien i såvel Danmark og vore partnerlande i
Filippinerne og Tanzania.
I første del af året 2020 fortsattes succesen fra 2019 med en enkelt bevilling af "minidonationerne".
Senere på året startede vi et nødhjælpsprogram "nødhjælps madpakker" for at hjælpe lidt på
de vanskelige forhold for de økonomisk allersvageste familier.
Dette nødhjælpsprogram blev kraftigt støttet op af sponsorer og lokalsamfundet her i Danmark.
Især fra personer/familier med rødder eller relationer til Filippinerne. Der blev uddelt
madpakker til ca. 500 fattige familier.
Desværre var der hverken Kulturfest eller andre aktiviteter i 2020.
Kulturfesten er fortsat på standby indtil vi får lempet Corona restriktionerne (forsamlings antal
personer). Vi glæder os til igen at kunne præsentere en Kulturfest, hvor forskellige
nationaliteter mødes i festligt lag og foreningen kan generere indtægt. Kulturfesten har indtil
nu været foreningens væsentligste indtægtskilde.
Vi havde på sidste generalforsamling et ønske om at få flere medlemmer.
Der kom nye medlemmer til, men der var også frafald. Vi har nu 55 medlemmer. Vi vil i
bestyrelsen overveje tiltag til at få en tilgang af nye medlemmer.
Vi har netop fået vor præsentations brochure ajourført med hjælp fra elever på Retorik på
Middelfart VUC. Den nye flyers blev ikke præsenteret på generalforsamling, idet trykkeriet ikke
var færdig. Et flot resultat.
Der opfordres til at kontakte Klaus Grabetz eller Hans Nielsen for at hente et antal flyers, til
uddeling blandt venner og bekendte.
Foreningen vil runddele den nye flyers ved passende og relevante lejligheder for bl.a. derved at
blive mere kendte og synlige i byen.

Andre aktiviteter og markedsførings aktiviteter overvejes i bestyrelsen.
Med hensyn til vore partnere i Filippinerne og Tanzania arbejder vi fortsat på, at der bliver
oprettet lokale foreninger/organisationer, hvilket er en forudsætning for at vi kan genoptage
forsendelser af skibscontainere med udstyr. Vi forventer fremover at sydpartnerne vil kunne
udarbejde en ”ønskeliste” over udstyr som de mangler – for eksempel oprettelse af et
tømrerværksted eller systue.
Årsregnskabet er tilfredsstillende. Regnskabet vil senere blive gennemgået af Klaus Grabetz.
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf de 3 har været virtuelle.
Vi har besluttet at foreningen op til 4 gange om året vil udsende et nyhedsbrev til alle
medlemmer.
Vi har endvidere besluttet et udvide antallet af fattige sponsor-børn fra 15 – 20. Geografisk vil
der blive en større geografisk spredning på sponsor-børnene.
Formanden sluttede med at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt og positivt
samarbejde.
Beretningen blev godkendt.
Pkt. 3 aflæggelse af regnskabet for kalenderåret 2020 v/kassereren
Klaus Grabetz gennemgik udførligt de enkelte indtægts- og udgiftsposter.
Regnskabet viser et samlet overskud på ca. 9.000 kr. hvorefter formuen er vokset til knap kr.
80.000.
Regnskabet blev godkendt.
Budgetoverslag 2021/22:
Kassereren oplyser, at budgetoversalg er stort set umuligt at lave, da der er usikkerhed om
kulturfest kan afholdes og hvornår skolerne på Filippinerne kommer i gang igen og vi dermed
igen sender penge til de støttede skolebørn.
Ved fremlæggelse af regnskab kommenterede kassereren dog forventninger til de enkelte
punkter.
Budgetoverslag blev tage til efterretning.
Kontingent: uændret kr. 250 for enkeltpersoner og kr. 350 for par/samboende. Personer på 30
og derunder halvpris.
Pkt. 4 valg af revisor
Svend Erik Christensen blev enstemmigt genvalgt

Pkt. 5 valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Forslag om nyvalg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Niels Gram, Aabenraa og Lorgie Hammer, Kruså.
Begge blev enstemmigt valgt
Som suppleant blev foreslået og valgt: Mogen Svendsen, Henne
Pkt. 6 behandling af indkomne forslag
Fra medlemmerne forelå ikke forslag.

Pkt 7. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Aabenraa den 11. april 2021

_______________________________
Niels Gram, dirigent

____________________________________
Hans J. Nielsen, formand

