
Referat af Generalforsamling i Foreningen Masanga´s Venner

Lørdag d. 9.03.2011 på  Hyldagerskolen, Albertslund, kl. 10.30.

Tilstede: ca. 30 fremmødte.

Dagsordenen har flg. Punkter i.h.t. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af regnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. marts – skal udsendes

    til medlemmerne senest 5 dage før).         

    A: Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægtens § 1: 

         Foreningens navn er Masangas Venner,  til :  Foreningens navn er  Masanga. 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

     Bestyrelse: På valg er Knud Anker Iversen og Peter Adamsen. 

                        Begge modtager genvalg.

    Suppleanter:  Mogens Holm-Larsen, Rikke Bennesen og Rasmus Dahlin Bojesen er alle

    3 villige til genvalg. Urd Gandorf og Morten Jess Nielsen modtager ikke  genvalg. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Povl Schøn er revisor, Jørgen Thorsen er

    suppleant. Begge foreslås af bestyrelsen genvalgt.

9. Evt.

 

Pkt. 1: Valg af dirigent: 

Knud Anker Iversen, foreningens sekretær, blev foreslået  og vedtaget under stor applaus.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med med rettidig varsel og 
beslutningsdygtig. Til trods for at der er flere, der ikke har fået invitationen per mail, accepteres dette.

Pkt. 2: Valg af referent: 

Foreslået blev og godkendt : Susanne Haas 



Pkt. 3: Bestyrelsens beretning: v. formand Peter Bo Jørgensen.  Se vedlagte

Under baggrundsfremvisning af billeder fremlægges hvad bestyrelsen har arbejdet med. Halvvejsstatus da 
vi nu er 5 år henne i projektet. Følger vi den plan vi engang har skitseret og er de resultater vi har opnået 
gode?:

Fra intet til nu 350 medlemmer, en stort aktiv frivillig gruppe, 160 frivillige er sendt af sted.

Værdi sætning: samlet værdi på 25 millioner kroner - en blanding af indsamlede midler, forsendelser, 
arbejdskraft mm.

Involvering af lokale myndigheder – vi er kommet dertil, at vi kan se, at vi spiller en rolle i distriktets 
sundhedstilbud. Hvordan kan vi gøre dette til noget blivende?.

VI fik i år (2011) ministeren til at komme ud på projektet, og dette har været et barriere brud. Der har 
tidligere været store forsinkelser i samarbejdet med regeringen pga. vores modvilje mod bestikkelse. 
Der er nu sket et regeringsskifte dernede, hvilket er gunstigt for os. De bygger naturligvis på det  tidligere 
regeringsarbejde, men der sker virkelig noget: Den tidligere sundhedsminister er blevet fjernet og the Iron 
Lady - hon. Mrs. Zaynab - er indsat for at rydde op.

Vi har fået en fod indenfor, pga. af vores surgicaltraining  program (STP) og den lidt uortodokse tilladelse vi 
sin tid havde fået hertil. I januar havde Masanga møde med ministeren, hvilket udmøntede sig i en større 
audiens med top embedsmændene. (Om STP i øvrigt, se beretning.). Ministeren var meget begejstret 
herfor. Og embedsmændene blev sat på plads på grund af deres tidligere modstand. ”Make sure that 
Masanga is on the budget next year”. Uanset hvad, så er intentionerne fantastiske.

Efterfølgende aflagde ministeren besøg på hospitalet. Projektet blev præsenteret og gennemdiskuteret. 
Udover ministeren var også øverste chef for WHOs lokale engagement og fjernsynshold. Dette blev vist i 
fjernsynet 3 gange. Efterfølgende TV invitation til Breakfast ( Godmorgen Sierra Leone-agtigt).

Dette har altså gjort, at vi har kunnet engagere lokale myndigheder i også at tage et ansvar for hospitalets 
fremtidige drift.

Det giver os ligeledes mulighed for, at løfte vores fremtidig Tonkolilli District collage of healthsciences and 
technology.

Desuden: container status ( se årsberetning). Multicenter Syd er stadig involverede. Arne og Leif var med 
på inspektionstur i Maj 2010, og vi har kunnet evaluere samarbejdet som stadig er positivt. Container 
står således stadig i centrum for vores aktivitet. Stor ros til Mogens Holm, som nu heldigvis ikke længere 
arbejder som skolelærer og derfor fuld tid kan dedikere sig til dette store arbejde. Ligeledes stor tak til Arne 
og Leif for deres fortsatte store arbejde.

Organisationen: Vi arbejder på at få en stærkere lokal struktur. Vi vil også i dag på workshop arbejde 
på hvordan vi får en holdbar og retningssikker struktur, men hvor vi stadig ønsker at bevare de enkelte 
fraktioners autonomi.

De tre ben: sundhed, uddannelse og iværksætteri.



VI har nu behandlet 120 000 mennesker. Ca. 1000 børn indlagte årligt. Ændring af TFC til SC – stabilazation 
centre som har kortere indlæggelser. Afdelingerne fungerer om end der stadig er plads til forbedringer.

De udadrettede aktiviteter er fortsat OPD, Under fives, Nutrition centre, out reach programme, 
vaccinationsprogramme, eyeclinic.

Nu heri er out reach programme, hvor de medicinstuderende fra Århus tager ud og videreuddanner 
personalet på PHUs.

Øjenklinikken. Vi arbejder med LIONS på videre funding fra LCIF. Der kommer formentlig snart besøg fra 
LCIF lokalt i Masanga.

Uddannelse: Hovedgrupper – det der er relateret til professionelt personale. Vi har startet med sygeplejere, 
men nu er vi efterhånden ved at være klar til at starte vores sygeplejerske- / jordemoder uddannelse; 
Tonkolilli District Collage of health Sciences and Technology i slutningen af året 2011. Pernille har kørt 
forhandlingerne, og det ser ud til at lykkes. Vi har lavet det om til et collage, så vi kan putte alle vores 
fremtidige uddannelser ind under denne hat.

Vi har allerede nu sundhedsuddannelser fra andre institutioner, der sender studerende til Masanga til 
praktik ophold, hvilket efterhånden er blevet attraktivt.

STP vil også ligge i denne hat: VI skal lægge fokus på postgraduat træning. Vi bibringer med 
expatuddannere og forventer meget af dette.

I øvrigt: Almen efteruddannelse af personalet samt REACT programmer, som primært kredser sig om videre 
uddannelse af bl.a. skolelærer.

Business: Vores tanker om at det private erhvervsliv skal være med til at finansiere sundheden er positivt 
modtaget lokalt. Vi mangler dog lidt større kapaciteter til at løfte det, så vi rent faktisk kan komme med et 
overskud. Vi er pt. fokuseret meget lokalt. Vi går p.t. ca. i nul. Cyklerne var ellers flagskibet, men der har 
været problemer med beskatningen ( container mm. Se årsberetning). Man kan dog godt se det fornuftige 
i den vækst og uddannelseskvalitet, vi tilfører med vores cykler, fremfor billigt kinesisk importerede cykler. 
Der skal ske noget mere på denne side, men det gør der også.

Frivillige: Har nyligt holdt en stor workshop hvor der kommer en masse idéer. Skal vi bare lave service-
ydelser eller vil vi mere end det? Fokus er, at man skal være med til at udvikle kompetencer. ( se vedlagte)

Fastholde grundprincipper:  det skal være sjovt og man skal have sin ja-hat på).

Vi er fælles om det og vi har indflydelse på det. Man må godt have ejerskab så længe det indgår i den fælles 
pulje.

Vi har momentum: stigende interesse over moderne medier. Der er flere og flere der hører om os på den 
måde. Der har været over 100 000visninger af disse links. Stigning på 11189%.

Resultater for frivillig gruppen: faste møder og organisering af gruppen. 5 PC grupper, oprettet gruppe i 
Århus, der afholdes informations aftener, forberedelsesweekender, stigende krav til udsendte, nyt økonomi 
system, øget tilgang, nyhedsbreve, updates, podio….stor ros til dette arbejde.



Samarbejdspartnere: Den største enkeltstående donor er stadig LIONS. Vi ligger lige omkr. 1 million kr. nu. 
Distrikt 106A har valgt denne aktivitet som distriktsaktivitet, og de vil være med hele vejen med fokus på 
øjenklinikken. VI vil gerne i fremtiden systematisere vores foredrag og servicering af donorer.

Multicenter Syd: god rejse med Arne og Leif. De lokale er meget glade for at møde denne vigtige 
samarbejdspartner og var glade for disse praktikere der kunne gå til hånde dernede.

Ibis: samarbejde omkring økonomiske/ administrative ting. Vi har gratis kontorfællesskab både i Freetown 
og København. Samarbejdet er gavnligt for begge parter. De er en meget vigtig partner i arbejdet omkr. 
Collageét.

Lokale samarbejdspartnere: sundhedsstyrelsen, DMO, WHO, districtcouncil m.fl.

WHO vil nu gerne hjælpe os med at lave en international konference i Freetown omkring uddannelse af 
ikke-læger til lægelige opgaver (taskshifting).

Bæredygtighed: business, vores input med de 3 ben og etableringen af Masanga Hospital Rehabilitation 
Project som selvstændig organisation.

Vi er stadig verdens mindste projekt med verdens største vision!!!

Kommentar fra Fuday. Repræsentant LIONS: Lions er meget stolte over deres engagement. Lions har altid 
været en ven af SL. Under krigen led LIONS skoler stor overlast. De mistede mange penge og er glade for nu 
at have investeret i dette projekt og det vil de blive ved med i fremtiden.

Spørgsmål i forh. til medicin: Bliver købt via IDA i Holland. Vi bruger ca. 3-400 000 årligt og supplerer op 
med lokalt indkøb. Vi har problemer med containeren. Vi søger efter nye løsninger.

Beretningen godkendt.

Dirigenten foreslog herefter pkt.5 før pkt.4: Fastsættelse af kontingent:

Foreningen har  2 konti:  Vi har medlemskontoen. De penge kommer ikke til Sierra Leone. Disse penge går 
til drift af foreningen.

Den anden konto er donationskontoen. Her kommer 100% af pengene til SL.

Vi skal forholde os til et kontingent på 100 kr. Bestyrelsen foreslår at fastholde dette lave kontingent, da vi 
gerne vil have mere end 300 medlemmer, så donationer er fradragsberettigede.

Arne: Forslag om større kontingent for virksomheder: Svar - De betaler også 100 kr., men så har vi en 
forventning om, at der kommer donationer ved siden af.

Arne: hvis en virksomhed yder mere – som en fagforening –tæller alle ansatte. De dækker altså flere 
enheder. ( er dette rigtigt forstået).

VI ville blive hårdt ramt hvis LIONS meldte sig under den fane, da vi har mange individuelle medlemmer.

Vi skal være helt sikre på forholdene før dette kan ændres.



Rikke håndterer dette spøgsmål, da de i erhvervsgruppen arbejder med et partner koncept. LIONS er ex. 
partner, men medlemmerne kan vælge at være individuelle medlemmer ved siden. Vivil arbejde seriøst 
hermed.

Kontingentet blev herefter godkendt med 100 kr.

Pkt.4: Godkendelse af Regnskab og Budget:

Kasserer  Peter Adamsen fik ordet:   Der er udsendt oplæg til de der er tilgængelige via mail.

Fremlæggelse og gennemgang af regnskab:

Bestyrelsen vil arbejde med at sikre at man som indbetaler får kvittering herfor.

Forslag om at man allerede i næste uge følger op på kontingent betaling. Vi vil gøre det her i foråret.

Det skal være nemmere at melde sig ind, og vi skal have koordineret, hvordan vi fastholder medlemmerne 
og følge op herpå. Frivillig gruppen vil gerne stå herfor, hvis det er i generalforsamlingens interesse.

Frivillig-regnskab ændres til at hedde regnskab over frivillige 

Spørgsmål om ansatte: ca. 110 p.t.

Spørgsmål: lagkage modellen er bygget i forhold til afrapportering fra Masanga. Vi har sammen med IBIS 
ansat en økonomi chef, og vi har derfor ændret i strukturen.

I forh. til fremtidig sikring: der vil være brainstorming på workshop i eftermiddag på dette tilbagevendende 
problem.

Regnskab og budget blev godkendt.

Pkt. 6: Indkomne forslag:

- Navneændring: vi ønsker at ændre navn fra Masangas Venner til blot Masanga. Argumentet er, at vi 
lyder for små/ useriøse/ hygge-klub-agtige. Dette blev vedtaget. Velkommen til verden: Masanga (DK)

- Ikke yderligere.

Pkt.7 og 8 : Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor og revisorsuppleant:

Peter Adamsen og Knus Anker Iversen er på valg og blev genvalgt. Øvrig bestyrelse er ikke på valg i år.

Mogens Holm Larsen, Rikke Bennesen og Rasmus Dahlin Bojesen er på valg som suppleanter og modtager 
genvalg.

Marianne Knop Ravn stiller op til valg som suppleant. 

Bestyrelsen forslår ligeledes Pernille Andreassen. Alle suppleanter vælges. Tillykke.

Revisor: Poul Schøn genvælges. Jørgen Thorsen genvælges som revisor suppleant.



Pkt. 9. Eventuelt:

Der informeres om Masanga – profil projektet på teknisk skole - som der nu er kommet 19 fantastiske roll 
ups ud af. Vinderen portrætterer Bessie. Denne skal signalere hospitalsdelen, og der skal så laves yderligere 
2 ,der skal repræsentere de andre to ben. Vi håber at komme i betragtning til dette projekt igen næste år.

Adil Erdem ( lærer på sprogcenter og forfatter) har egenhændigt påtaget sig at samle penge til Masanga. 
Således har han arrangeret ”Spise for Masanga” d. 24.03 2011. Det koster 150 kr. og der vil være oplæsning 
og underholdning samt mad fra 21 nationaliteter. Det starter klokken 17.30. Vel mødt.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for sluttet.

 

Susanne Haas 

Referent.

 

Godkendt af Dirigent 

Knud Anker Iversen.

 

Programmet fortsætter klokken 13.

Oplæg ved Dr. Frank. EN personlig vinkling af hans to år i junglen. Spædende oplæg.

Herefter workshops. Referater heraf følger senere.

 

 

 

 

 


