Referat af foreningen Masangas general forsamling d. 24 marts 2012. 31 deltagere
Velkomst v. Peter Bo
Valg af dirigent: Knud Anker Iversen. Denne konstaterer at general forsamlingen er lovlig indkaldt bortset
fra Anne Lenes vedkommende, men hun tilgiver os
Valg af referat: Susanne Haas
Der er lavet bestyrelsens beretning. Denne gennemgås at formand Peter Bo Jørgensen:
Vi har haft et hektisk år – primært på grund af nedlukningen af Magburaka Hospital hvor der nu virkelig
bliver stillet krav til vores produktion. Også mere end vi kan bære må vi erkende.
Vi er stadig verdens mindste projekt med verdens største ambitioner. Dette mantra er vigtigt at gentage.
Og man skal ikke være bange for genbrug (!).
VI starter med et historisk overblik: de fire faser. Vi starter med at etablere ambulant behandling og ser om
vi lykkes; vi laver små del projekter for at se om vi kan blive et rigtigt hospital ( fase 2). Fase 3 er etablering
af de mere overordnede hospitals afdelinger, vi skal skabe uddannelse og business. Vi er nu på vej ud af
denne fase , til trods for vi rent tidsmæssigt oprindelig ikke havde forestillet os at være så langt fremme på
nuværende tidspunkt.
Container: 2 stk. den ene fra genbrug til syd. Den anden en ekstra bevilling med en ambulance fra Lions og
bussen fra mink farmen. Tilstede på GF er vores vigtige samarbejdspartnere fra MultiCenter Syd, Arne og
Leif samt Kjeld Hansen from Motorship Agency. Forrige år har vi mistet mange penge på containerne pga
demurrage, men efter Michael Jones (fianancial manager) har det kørt glattere.
Organisationen: Her er ikke så meget nyt. Arbejdsbyrden har været for stor for de få, så flere af de ting man
ønskede at implementere er ikke nødvendigvis nået dertil hvor vi havde håbet.
Bestyrelsen fungerer vanligt. Det samme internationalt hvor især Eddie Cole fra SLAA har vist sig at være en
effektiv medspiller.
De 3 ben: er beskrevet grundigt i årsberetningen.
Hospitalsmæssigt har vi haft omkring 3000 indlæggelser, 1000 kirurgiske indgreb, 140 000 behandlinger i i
alt nu. Dette er nok lige i overkanten af hvad vi kan klare. Vi skal passe meget på IKKE at øge dette. Dels i
forhold til regeringshospitalerne som vi ikke skal vokse over hovedet, dels fordi vi skal fokusere på, at vi er
et uddannelseshospital som udgangspunkt og at dette skal være vores kapacitet og vores validering i
forhold til den fremtidige sundhedsstrategi.

Gennemgang af strategiplan: her er et overblik over hvornår vi har tænkt os at implementere forskellige
elementer så vi kan levere det produkt vi gerne vil til 2016 ( projekt afslutning). Der er lavet projekt
beskrivelser for alle disse projekter som danner udgangspunkt for fundraising som nu kører både mere
systematisk og kontinuerligt.

Tankerne er nu skriftligt formuleret som etableres i del projekterne på Masanga.
Gennemgang af fremtidige investeringer.
Staff housing: vi huser allerede 38 medarbejdere. Capacare er indgang med at renovere og det samme er
AUG ( Arkitekter uden Grænser) i skrivende stund. Vi har fået tegnet i kollegium til 200 elever og en bygning
med 8 auditorier til fremtidig brug. Samlet pris er 2,5 mill. Dollars. Dem må vi jo så i gang med at finde.
College: Er nu blevet godkendt (16/3 2012). Vi har spurgt os selv mange gange hvad vi gør galt, men nu
lykkedes det altså. Behovet er der. Kvaliteten af det der ellers er, er ikke særlig høj. Vi mener vi kan gøre det
bedre og man meget glade for den nu endelig kommer i gang. De første elever kan starte ved næste
akademiske årsopstart – til september. Nurse aides og STP er godt i gang. Særlig STP er godt kørende og
CapaCare har nu skaffet midler til finansiering 5 år frem. Denne organisation finansierer en 1/3 af
dritsomkostningerne ved hele hospitalet.
Vand, Sanitet og hygiejne: Rotary har ved en koncert med Dario samlet 50 000 kr. ind til en pumpe og en
hollandsk kirke har doneret til vand rør. Lions har samlet ind til en generator. Morten Risum har været nede
og implementere dette. Til trods for estimeret udgangspris på 1 000 000 kostede det os omkring 300 000.
Veje: Regeringen har besluttet at lave vejen fra Masanga til Mataam. Det skulle starte i år. Det har de godt
nok sagt før, men vi er forhåbningsfulde. Den bliver ikke i asfalt, men en væsentlig forbedring.
Hospitalsudstyr: behovet er der stadigt, men ikke i samme grad som det har været før. Vi har renoveret en
ekstra operations stue. Vi mangler autoklave. Der er egentligt til at sætte endoskopi (kikkert undersøgelser)
op dernede, men elektriciteten er ikke helt til de e endnu.
Business sektion: der har været lidt rod dernede da pengene er blevet uheldigt omrokeret, eks. Landbrug
blev finansieret via cyklerne ect. Jasper har været dernede og der er kommet bedre styr på det. Der et
samlet overskud på MHSE på 25 000 i 2011
Frivillig gruppen: Har travlt. Der var været afholdt 4-6 informationsmøder, man forbereder de frivillige,
selekterer blandt ansøgerne og udvikler nye projekter. Man holder introweekender hvor holdene rystes
sammen og undervises inden afgang. Gruppen har fokus på Blogs og hjemmesiden. De frivillige styrer selv
deres økonomi fuldstændig uafhængigt af øvrige Masanga. De samarbejder med psykologerne (Lars Bo og
nu også Ida) og en neutral person der ikke har været dernede. Der har været udsendt ca. 25 frivillige
gennem 2011.
PR: 5000 nye unikke besøg på hjemmesiden. 4000 har læst blog. 2500 nye i forbindelse med julekalender.
1334 venner på FB – kommunikationsrækkevidde (potentielt) på 340 000 personer. Mere ned 50 interne
brugere ( fælles virtuelle arbejdsplads for organisationen) på Podio.
Help every day er en hjemmeside der er startet i DK som vælger projekter ud hvor man kan donere små
beløb til. Deres mål var at samle ind til 20 kejsersnit og dette mål er nu nået!
Samarbejdspartnere: største samarbejdspartnere er og bliver Lions. Der er nu nået kontant donationer på
1,3 mill. Udstyr for 4 mill. Det gælder stadig distrikt 106A, men vi er pt i gang med at udvide til hele Lions
Danmark.

Multicenter Syd: vi har nu sendt 19 containerne hvoraf denne partner har været med til 16 af containerne.
Elevforeningen herfra har doneret 20 000 kr. til projektet. Arne og Leif har nyligt lavet evalueringsrapport
om samarbejdet som kan ses på Mellemfolkeligt Samvirkes hjemmeside.
GoSL/MoHS: vigtig samarbejdspartner. Stort og vellykket besøg i 2011 hvor ministeren udtrykte sin støtte
og blandt andet medbragte WHO repræsentanter mm.
IBIS: Vi hjælper IBIS og IBIS hjælper os: Vi deler kontor i Freetown og København. VI har lavet fælles
fundraising. De har via REACT støttet projektet. IBIS country director sidder med i bestyrelsen for vores
college og de er dermed med til at sikre den bæredygtige udvikling i denne proces, hvilket er IBIS’s spids
kompetence. Vagn Berthelsen som er dagens oplægsholder har besøgt vores projekt 3 gange så han er godt
inde i det og kan give nogle bud på hvordan vi bedst muligt kommer videre.
AUG: Arkitekter uden grænser er påvej med nye projekter til Masanga, som vi ser frem til.
ROTARY: har samlet ind til en Solar vandpumpe der er i drift og har mere at byde på.
REACT: trækker sig ud og flytter til Magburaka.
IMCC: Der er forsat samarbejde og de arbejder på PHUs. (landsbyerne sundhedshjælp)
Masanga UK: Derriford Hospital og før i tiden Grace Foundation. Disse to er skiltes og de sendte os i den
forbindelse Graces andel på 250 000 kr.i 2011. Den øvrige del af gruppen arbejder videre med Emergency
department.
CapaCare: Vores store Norske samarbejdespartnere. Se STP Surgery Training Programme
Virksomheder; Skandia/ SagaNordic som kendt fra tidligere. Point Vert er et hollandsk have center, der
laver duft lys og sælger dem til fordel for Masanga.
Bangura Bird: er nu Fair trade godkendt
Cykelven: nyopstartet. Giver Masnaga 25 000 kr. hver halve år. Donationen kommer forud for deres egen
løn (!). Det går godt.
MotorCare: vi sender frivillige ned på halv tids ansættelse og får gratis reparationer til gengæld. Det er en
slags Trainee ophold hvor der er mulighed for fastansættelse hos Motorcare efterfølgende.
Masanga Runners: hjemmeside styret for løbere hvor man kan tilmelde sig som Masanga runner og
eksponere sig i sit netværk. Der er meningen vi vil have 1000 løbere der hver indsamler 1000 kr = 1 000 000
SPM. til formanden: hvor længe skal Magbura hospital forblive lukket: vi ved det ikke, men vi tror nok det
åbner igen til efter året.
Strøm: der er tiltag og vi har billet inde på samarbejde med Bumbuna Hydroelectric project. Budgettet er 1
500 000, som regeringen i SL skal ansøge Verdensbanken om.
Placering af college dorm: bliver på compound pga sikkerhed.

Vindmølle gruppe etableres: Morten Risum har lavet nogle beregninger på vindforhold. Leif er stifter af
vindmølle gruppen.

Regnskab ved Peter Adamsen:
Bestyrelsen vil gerne foreslå at BDO vælges som ekstern revisor. Det betyder ikke at de bogfører for os –
det gør vi stadig selv – men vi kører under deres velgørenhedssegment hvor de gennemgår vores regnskab
og kommer med indspil og forbedringsforslag. De fokuserer særligt på hvor godt vi dokumenterer på vores
bilag. De koster 5000 kroner plus moms som vi har fået en donor til at betale.
Povl Schøn er vores interne revisor og det ønsker vi at bibeholde.
Vi havde sidste år 350 betalende medlemmer: indtægter på ca. 56 000 udgifter på ca. 46 000. Disse penge
er IKKE donationer, men altså til foreningsdrift. Foreningskontoen er altså separat fra øvrige økonomi.
Indtægter på donationer : 1.400.000 kr
Udgifter: 1.374.912 i 2011. Forklaringer: grunden til at mad til indlangte er bogført er, at MHSE har en
catering service som hospitalet køber maden af.
Spørgsmål til gennemsigtigheden: hvordan kan man vide at øremærkede penge går til det projekt som de
er øremærket til: hertil er oprettet regnskaber i regnskabet som kører på separate konti mm. VI vil i
fremtiden gerne kunne visualisere de regnskaber og budgetter (cost centers) for de forskellige projekter så
alle kan følge med i det. Vi er ikke nået langt nok med dette endnu.
Der er et ønske om at gøre disse regnskaber tilgængelige for medlemmer og målet er at nye webtjenester
kan understøtte dette i fremtiden.
Der er stadig lidt penge på bundlinjen efter året der er gået: 252.609 dkr.
Tak til kasseren for gennemgang. Regnskabet er godkendt.
Kontingent: bestyrelsens forslag er 100 kr. pr år (ingen stigning – kontingent uændret). Hvis man synes
dette er for lidt, må man give resten af sine penge til donationskontoen. Vedtaget.
Ingen forslag til bestyrelsen.
Valg til bestyrelsen: På valg: Peter Bo, Inge Haas og Susanne Haas. Alle stiller op. De genvælges.
Peter Bo foreslår endvidere Pernille Andreasen til bestyrelsen og Maja Kjer Nielsen stiller Sara ThordalChristensen og sig selv op til valg. Alle blev valgt til bestyrelsen.
Suppleanter: Rikke Bennesen, Marianne Knopp, Erik Lohmann. Suppleanter arbejder på lige fod med øvrig
bestyrelse.
Vi genvælger desuden BDO som ekstern revisor, samt Povl Schøn som Intern revisor og Jørgen Thorsen som
intern revisor suppleant. Godtaget.

Overordnet spørgsmål omkr. Sygeplejersskolen: vi følger de nationale retningslinjer med nationale
optagelsesprøver og herefter bruger betaling fra eleverne. Projektet (College) kan ikke økonomisk hvilke i
sig selv til trods herfor. Det er meningen at det på sigt skal være selvfinansieret gennem elevbetaling og
kursusudbydelse (primært) samt ministeriet.
Den officielle del af general forsamlingen er herefter slut. Oplæg ved Vagn Berthelsen, IBIS.

Med venlig hilsen, Susanne Haas

