Referat for General forsamling i Foreningen Masanga d. 16/3 2013 klokken ti
Afholdt på Herstedlunds skole, Nyvej 5 i Albertslund

Åbning ved Peter Bo Jørgensen (Peter Bo):
Dette konstateres at være den ottende general forsamling (GF) i foreningen Masangas Venner, nu
Masanga.
Særlige gæster er Dr. Bart og dennes hustru Pauline fra Holland som forhåbentligt starter på hospitalet til
november. Peter beder derfor om lov til at holde up date delen omkring projektet på Engelsk, hvilket
accepteres.
Punkt 1: Jørgen Thorsen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterer at GF er lovlig.
Punkt 2: Susanne Haas blev valgt til referent.
Punkt 3: Bestyrelsens beretning v. Peter Bo.
Bestyrelsens skriftlige beretning blev omdelt og vedlægges referatet som bilag.
Peter Bo knyttede yderligere bemærkninger:
Vi har lavet om på tingene: 2012 har været præget af, at vi prøver at lave om på den struktur der er i
projekt og følgelig også i foreningen. Dette er gjort under det humoristisk mente Masangenda For Change
(med reference til Sierra Leone (SL) regeringens Agenda for Change).
Udgangspunktet (for Peter Bo og Knud Anker Iversen (KA) da foreningen blev dannet) var et 10 årigt
engagement. 2012 har været præget af, at vi har måttet forholde os til hvordan dette skal lykkes med
projektet som det er nu.
Der har i den sammenhæng været enormt mange udfordringer. Som alle ved har vi skulle overtage patient
loaded efter lukningen af hospitalet i Magburaka. Der har ikke været nogen støtte fra regeringen til trods
for det lovede. Det har lagt pres på os økonomisk, men også været en forsmag på, hvad vi kan vente os af
regeringssamarbejdet. Det nytter ikke, at vi bliver ved at komme ned og trække det op. Trækket skal
komme dernede fra.
Pernille Andreasen lavede derfor en workshop med de ansatte og involverede i projektet hvor der kunne
komme løsningsforslag til, hvordan dette skulle kunne lade sig gøre. Det der kom ud af det er blevet vendt
og taget til efterretning og man har på basis af det, lavet en hierarkisk ledelsesstruktur som var ønsket og
hvor ledelsen og behovsformulering udgår fra Masanga.
Beslutningerne skal dermed komme fra Masanga og man refererer til den internationale bestyrelse, som
samtidig er blevet udvidet med deltagere fra alle de større involverede organisationer (se bestyrelsens
beretning 2012).

Således er foreningen Masanga mere blevet en støtte forening til projektet og vores opgaver er baserede
på behovet lokalt fra. Denne transition skal blandt andet diskuteres på workshoppen der efterfølger den
formelle GF.
Samtidig har vi i år sendt 40 frivillige af sted. Der ligger et kæmpe arbejde bag og vi skal ikke glemme at
frivilligheden har været et bærende element i projektets udvikling. Men der sker fremadrettet en ændring,
idet behovet for frivillige skal formuleres fra syd, og vi må dernæst søge volontører der matcher disse
behov, fremfor vi kommer som idémagere fra nord. Vores tidligere tilgang var nødvendig, men det er nu
nødvendigt, at afgive lederskabet og støtte op fremfor at lede så projektet kan overleve uden vores
tilstedeværelse.
Statistikker for behandlinger og mere specifikt om projekt udvikling kan findes i bestyrelsens beretning der
er omdelt på GF og som vil blive lagt ud på hjemmesiden.
I Øvrigt: Vi beklager, at vi i bestyrelsens beretning ikke har nævnt noget specifikt omkring kommunikation,
informationer, hjemmeside, blog mm.
Bemærkninger:
Mona Jensen: Synes det er dejligt vi har vendt strukturen om. Det har hun ventet på i flere år. Hun spørger
til hvor lagt vi er i ansættelsesprocessen. Peter gennemgår organisationsstrukturen på side 9. i beretningen.
Program director er den tidligere vicesundhedsminister Ibrahim Sessay og vi er indtil videre meget positive
overfor det arbejde han udfører. Michael Jones er ekstern kommunikator. Vi søger field coordinator (FC) og
finance manager (FM). Head of education er ansat (dr. Joseph), vi har en medical officer ( Dr. Alex, bliver
erstattet af Dr. Claudia 1. maj) og en logistiker (Jinnah er fungerende pt. -vi regner med han bliver ansat).
De øvrige bliver forhåbentligt ansat gennem de næste par måneder. Der er ikke nogle oplagte kandidater
endnu.
Der er holdt møde med alle mellemledere og ledere og de personer vi havde identificeret som de
væsentligste til at indføre den nye organisationsstrategi, men disse (Dr. Josien og Bart) valgte at trække sig,
hvorfor implementeringen har trukket noget ud.
Arne Kjærsgaard (MultiCenter Syd): Hvad siger de gamle chiefs til den nye struktur. Er de med i den (de
figurerer ikke i organogrammet)?
Svar: Tamaraneh (som deres ”organisation” hedder) har været taget med på råd hele vejen og bakker fuldt
op om det. De er i øvrigt meget glade for det internationale formandsskifte til Eddie Cole, da det har en
anden gennemslagskraft med en ”lokal” i spidsen.
Arne vil gerne i diagrammet kunne se hvor Tamaraneh er. Peter tager dette med til den internationale
bestyrelse.
En af de roller der er bekrevet for FC er, at han skal være med til at tegne og designe hvordan Masanga
Hospital Rehabilitation Project (MHRP) skal integreres i lokalsamfundet. Skal det registreres som lokalt
projekt osv. Vi må heller ikke glemme, at hospitalet er et regeringshospital (sundheden er deres ansvar). Vi
skal sikre er der er en organisation/ institution omkring hospitalet så det kan bære at høre til under
regeringen.

Caroline Madsen (Outreach): Hvilke og hvor længe er der ansat hollandske læger?
Svar: Den internationale bestyrelse har besluttet at vi gerne vil have 3 læger fremover. Dr. Alex rejser i
slutningen af maj. Dr. Josien har sagt op og rejser også omkring sidst i maj men har dog tilbudt at hjælpe Dr.
Claudia der starter 1. maj. Vi satser på Dr. Bart fra november. Vi vil ikke have læger skal være alene på
Masanga, så vi prøver at få en ekstra mand over sommeren.
Mona Jensen: Hvordan står det til med økonomisk kompensation fra regeringen?
Svar: Lidt er der kommet, men slet ikke svarende til forbruget.
Arne Kjærgaard: Forslår at Ibrahim Sessay skal på besøg på i Danmark. Det er vi helt enige i.
Punkt 6 (rykkes frem da KA skal gå før generalforsamlingen er slut):
Knud Anker fremlægger forslag om ændringer til vedtægter.
Forslag fremsendt rettidigt fra bestyrelsen.
I forlængelse af, at foreningen ændrer fokus er vi også nødt til at ændre vores vedtægter. Vi har allerede
reetableret hospitalet.
Forslag til ændringer i foreningsvedtægter § 2 til:

Formålet med Masanga er:

§ 2.1 At medvirke til at hospitalet i Masanga, Sierra Leone, videreudvikles. (ændret formulering)
§ 2.2 At støtte den lokale befolkning, så de selv vil kunne drive det. (samme som tidligere)
§ 2.3 At sikre information om 3. verden i almindelighed og om Masanga i særdeleshed. (ændret
formulering)
§ 2.4 At sikre bæredygtigheden af hospitalet organisatorisk, økonomisk, strategisk og miljømæssigt (ny
formulering)
*Nyt punkt. Vi vil sikre bæredygtigheden af hospitalet økonomisk, strategisk, miljømæssigt ect.
Arne Kjærgaard forslår alternativt formulering til § 2.3: At medvirke til at fremme befolkningens sundhed,
særligt i forhold til kvinder og børn. Der er enighed om denne formulering.
Forslaget vedtages.
Der er ikke indkommet yderligere forslag.
Punkt 4:
Fremlæggelse af regnskab og budget ved Peter Adamsen (Peter A.).
Der er delt friskoptrykte regnskaber rundt, heraf ses revisorer og bestyrelse.

317 betalende medlemmer. Vi vil selvfølgelig gerne have så mange medlemmer som muligt, og der er tale
om donationer med fradragsberettigelse.
Foreningsregnskab:
Peter A. gennemgik regnskab og budget. Detaljer ikke gengivet i dette referat.
Søren Bo Steendahl (Søren): Nyhedsbrevsporto posten er væsentligt større i 2012 end i 2011. Svar: Dette er
primært trykning af beretning fra sidste års GF. Der er stadig 100 breve der bliver sendt ud på
gammeldagsvis.
Peter Bo: Der bruges 10 000 på BDO revision. Dette er ude af proportioner da foreningen kun råder over 55
000 dkr. Svar: Revisionen gælder hele projektets regnskab. Posten er i så fald forkert registreret og bør stå
under projektet i stedet.
Donationskontoen:
Fordeling af indtægter og udgifter. Pæn stigning på begge sider, vi har underskud netto i 2012 (57 000)
Der er en stigning på 12,5 % budgetteret til næste år. Vi skal i DK fundraise ca. 1 000 000. Det øvrige beløb
skal komme fra Capacare, Masanga UK, SLAA og Masanga NL.
Vi kan i regnskabet vise lidt mere af hvad pengene rent faktisk går til.
Pernille Andreassen (PA): Mad til indlagte - hvorfor så stor, når nu vi ikke betaler dette længere? Svar:
Posten repræsenterer hvad patienterne nåede at spise frem til maj 2012 (ikke så lidt).
Arne Kjærgaard.: Hvor meget kan hospitalet dyrke selv? Svar: Vi har ikke ledelse på et gartneri der er stærkt
nok til det. Og men den nye struktur skal behovet formuleres lokalt.
Mona Jensen: Forstår ikke helt afregningsmetoden. Svar: Peter A. har bilagene og der burde ikke være
nogen ting der mangler. Der er dog nogle lokal regnskaber der ikke er indregnet. Vi er nødt til at køre et DK
regnskab og et SL regnskab for ikke at blive selskabsbeskattede.
SL regnskab: Vi har lidt gæld til pension og lidt indtægter. Vi har indtægter på omkring 15 000 kroner om
måneden fra hospitalet. Vi har også hus indtægter (udlejning m.m.)
Lene Ruud: Hvad sker der i den nye organisation når det er en anden organisation (international bestyrelse)
der skal have hovedregnskabet og hvordan skal det fungere? Svar: Underorganisationerne præsenterer
hver deres regnskab.
Hvordan finder man ud af om ex. brandstof skal på den danske, norske eller engelske konto? Svar: ALLE
penge skal gå gennem Peter Adamsen. Det er nødvendigt, så vi kender alle indtægter og udgifter.
Mogens Adamsen vil fremover hjælpe Peter A., da dette er et kæmpe arbejde. Mogens vil fremover stå for
PBS indbetalinger. Dette er primært til donationer.
(Indbrudsalarmen går. Ingen sover)

Er der nogen strategi for hvordan bogføringen skal klares dernede så det kan spille ordenligt sammen?
Svar: Der er oprettet nyt software som Rasmus og Bart implementerer. De skulle også gerne kunne nå at
finde en Finance Manager. Det er meningen af denne skal agere hård hund overfor under
regnskabsførerne.
Mona Jensen: Regnskabet skal sendes ind til skat. Der er omtalt fem medlemmer af bestyrelsen et sted og ti
et andet. Det bør være konsekvent.
Svar: Vi skelner ikke mellem suppleanter og regulære bestyrelsesmedlemmer forstået på den måde at alle
deltager ligeligt i bestyrelsesarbejdet. På GF sidste år blev det i øvrigt besluttet at udvide bestyrelsen med
det antal medlemmer man måtte ønske. Peter Adamsen retter dette ind således at alle ti
bestyrelsesmedlemmer skal skriver under og fremgår alle steder.
Regnskabet og budget godkendes med nævnte forbehold.
Punkt 5: Fastsættelse af kontingent
Dette fastholdes på 100 kr.
Ninna No. 1:Hvis nu folk begynder at bruge PBS, vil vi få færre penge ind. Skal vi kompensatorisk øge
kontingent. Svar: Det er vi ikke interesserede i.
Punkt 7: Valg af bestyrelse og suppleanter:
Alle er ordinære bestyrelsesmedlemmer:
På valg er i år Peter Adamsen, Knud Anker Iversen, Erik Lohmann Madsen, Maja Kjer Nielsen og Sara
Thordal-Christensen.
Alle stiller op til genvalg og vælges. Tillykke.
Nye suppleanter efterlyses. Mogens Holm Larsen træder tilbage efter en stor indsats. Vi takker for hans
store arbejde med containere mm. Mogens Adamsen, Ninna Marie Nissen (no. 1) og Søren Bo Steendal
vælges til suppleanter. Tillykke med valget til disse nye kandidater og velkommen.
Punkt 8: Valg af revisor og revisorsuppleant.
BDO genvælges. De stiller dog krav om at vi i 2013 skal have en finance manager. Det må siges at være
rimeligt.
Intern revisor: Povl Schøn. Modtager genvalg. Valgt.
Revisor Suppleant: Jørgen Thorsen genopstiller og vælges.
Punkt 9: eventuelt
Ninna No. 1: De frivillige er i gang med at organisere sig anderledes i forhold til den nye
organisationsstruktur.

Arne Kjærgaard: Genbrug til Syd har igennem mange år sendt ting ned til Masanga. Dette har været gjort
via Mellemfolkeligt Samvirke og genbrug til syd puljen som har ændret hænder og størrelse (puljen er
reduceret fra 18 milll til 7,5 mill). Der kan så af gode grunde ikke forventes så stor aktivitet som tidligere,
men de har snart oplæg til hvornår vi kan søge igen og der håber Arne vi vil være klar. Vores opfattelse har
været anderledes idet vi troede, at vi kunne få en container af sted til april. Det er vist ikke helt realistisk.
Ansøgningen ligger allerede klar.
Arne fortsætter: Der er folkemøde på Bornholm d. 13.-16. juni 2013 hvor renoveringsværkstederne vil have
en stand. De forventer der kommer omkr. 40 000 personer til folkemødet. De opfordrer deres
samarbejdspartnere til at deltage (deriblandt Masanga) så alle er repræsenteret. De vil gerne lave et PR
stunt omkring postcykler og Masanga. Arne vil holde os opdaterede omkring dette projekt.
Bestyrelsen vil straks nedsætte en komité til dette samarbejde.
Søren: Hjemmeside statistikker. Mange henvendelser. Der er meget undervejs. Grunden til Søren træder
ind i bestyrelsen nu, er for at få styr på det. 2000 besøger siden om måneden. Ca. 60% er nye og de bruger
ca. 5 min på siden (det er meget). 15% kommer fra FaceBook, 10% fra Ulandsnyt. 40% vender tilbage.
Peter Bo afslutningsvis:
Vi har desværre ikke nået blomsterne og vinen. Sorry. Mogens har de sidste 5 år stået for håndtering af
containere i forening, bevillig, shipping, pris forhandling, forhandling med lokale myndigheder ect.
Et kæmpe arbejde som Mogens har slidt og bokset med, men desværre blev han syg i forsommeren. Han er
kommet godt efter det. TUSIND TAK FOR DET STORE ARBEJDE!!!
Mogens takker også – er stadig til rådighed – vil i øvrigt hellere have vi sætter pengene til blomster ind på
donationskontoen. I sandheden en Masanga Mand.
Dirigenten konstaterede herefter dagsordenen udtømt.
Den formelle del af GF er herved overstået.
Vi takker for fremmøde og deltagelse.
Susanne Haas, referent
Godkendt Høje Taastrup d.

Jørgen Thorsen,
Dirigent

