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Generalforsamling 2017 - Tanzibarn.dk
Lørdag den 18. marts kl. 13-15 på Kolding Bibliotek
20 tilstedeværende
Tilstede fra bestyrelsen: Mette, Anders, Kathrine, Maren, Hanne, Karen, Lene
Afbud: Birthe og Lise
1) Valg af dirigent
Merete Høgh Jeppesen er valgt
Konstaterer at GF er lovligt indkaldt
Punkt 8 “Indkomne forslag” tilføjes
2) Formandsberetning
Af næstformand Mette Falch Bache
Se vedhæftet beretning - Beretningen er godkendt af forsamlingen
3) Fremlæggelse af Årsregnskabet til godkendelse: Regnskab 2016 (udkast
Regnskab er godkendt af revisor
De enkelte projekter arbejdes der på endnu.
Der er flere udgifter end indtægter.
Mange sponsorer falder fra, som børnene bliver voksne. Der er en stor post til end-contracts. Flere
børn sluses ud i samfundet via end-contracts, hvilket minimerer driften af URCC på sigt.
Flere skypemøder har afhjulpet foreningens udgifter i DK.
Foreningens beholdning af værdipapirer dækker underskuddet.
Regnskabet godkendes
Der reduceres i budgettet da vi forventer fald i driftsomkostninger, CISU projekterne dækker en del
af omkostningerne.
URYDO projektet er udløbet, så udgifter til foreningen skal dækkes af Tanzibarn
Kontingent fastsættes til 50 kroner
4) Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed i det kommende år
samt budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
Aktiviteter i Usa River
 URCC: Børnene skal støttes hvor de er, ved familier eller skole i stedet for centeret
 URICO: Aktiviteterne er flyttet til URYDOs bygninger
 URYDO: Fortsætter aktiviteterne. Vi håber på et godt sammenhold mellem projekterne
Øge kontaktfladen i syd: Vi vil gerne at have kontakt til flere end den daglige manager,
udfordringerne er bl.a. sprog og computerfærdigheder
Hussagen om rettigheder til URCC grund og bygninger:
Man kan ikke eje jord i Tanzania, me jorden er lejet af URCC. Bygningerne er ejet af foreningen
URCC. Vi starter en retssag d. 10 april. Tanzibarn støtter økonomisk op om denne retssag.
District ward (sognerådsmand) er nu flyttet ind i URCC bygningerne. Alt er beslaglagt.
Vi kender ikke tidshorisonten for retssagen. Advokaten vil anmode om at få brugsretten tilbage. De
ansatte går på halv tid fra første maj.
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Forslag: At leje el. købe bygninger midlertidigt til at drive børnehjem videre. Skal evt overvejes
efter retssagen d. 10 april.
Der kan evt. bygges ud på sportsklubben.
Vi skal undersøge mulighederne for at få overdraget bygningerne.
Fundraising:
Søg til mere konkrete projekter, så forretninger kan se business casen.
Forslag: Vær ikke for nærig med budgetterne, for at gøre det overskueligt - små beløb kan ligne en
“tabersag”. Vær ærlig om hvor meget projektet egentlig kommer til at koste. Evt søge brugte
materialer.
Forslag: Carsoe kan måske hjælpe med shipping af materialer og formulering af ideer til
virksomheder
Forslag: Fri cykler.
Industri køkkener https://www.bentbrandt.dk/ og http://www.kenstorkoekken.dk/
Volontører:
Vi ser en mulighed i at sende volontører til Usa River i en kortere periode til små konkrete
projekter. Der har sidste år været en volontør, Christian, i tre uger og lavet en workshop med
succes.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg Anders Hjortskov, Kathrine Brejnrod, Karen Marie Thulstrup, Mette Falch Bache
Mette Bache forlader bestyrelsen og Vibeke Larsen træder ind i bestyrelsen.
6) Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
Christian Brandt Østerby er valgt til suppleant
Lise Krogh blev genvalgt til suppleant
7) Valg af revisor
BDO i Esbjerg, det accepteres at der kan skiftes hvis kasserer vælger det.
8) Indkomne forslag
1 - Foreningen ønsker at skifte fra Tanzibarn.dk til Tanzibarn - Vedtaget
2 - Forslag til vedtægtsændring. Foreningen ønsker at ændre vedtægterne ift indkaldelse til
generalforsamling, så der ikke skal sendes særskilt skriftlig indkaldelse - At vi indkalder med 3
ugers varsel på hjemmesiden samt pr mail til de medlemmer der er registreret pr mail. - Vedtaget
9) Eventuelt
Forslag: Søg støtte til retssagen - særskilt indsamling “det går ud over børn” man donerer et
engangsbeløb.
Undersøg muligheden for indsamling

