Referat fra Masanga DK’s General forsamling 21.04.2018
Antal deltagere: 28
Punkt 1. valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Lene Andreassen
Lene Andreassen vælges ensstemmigt
Lene takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i.h.t. vedtægternes §5 skulle
have været afholdt inden udgangen af 1 kvartal. På ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 10
jan. 2018, blev det vedtaget, at afholde den ordinære generalforsamling lørdag d. 21. april 2018.
Indkaldelse med dagsorden er udsendt til medlemmerne i Nyhedsbrev ultimo december, og igen
primo april, så dirigenten konstaterede generalforsamling lovlig indvarslet. Der er intet krav om
antal fremmødte, så generalforsamlingen er i sin helhed lovlig.
Punkt 2 valg af referent
Monica Lauridsen Kujabi vælges enstemmigt
Punkt 3. Bestyrelsens beretning
- Året startede med konstituering. Ingen ændringer siden forrige år.
- Nytårskur blev holdt for alle aktive frivillige
- Underprojekterne er nu:
o Fysioterapi: Lidt stilstand i start 2017. Ændrede strategi til mere lokal forankring.
Har haft en frivillig udsendt for at sikre større lokal forankring. Skal starte en 4-årig
bachelor uddannelse med start september 2018. Var representeret på World
Confederation of Physiotherapy.
o MESP: 14 elever har gennemført uddannelse. 87 elever aktuelt, hvilket er det
højeste siden start.
o Outreach: Etableret som et outpatient kontor på matriklen. 2 ansatte til at
implementere mor-barn outreach projekt. Startede med 7 landsbyer. Men 2 er
afsluttet grundet manglende motivation. Arbejder meget med partnerskaber, der
har specifikke kompetencer, der hives ind i projektet. Har fået etableret Skive
Rotary økonomisk samarbejde samt CISU bevilling i starten af 2018.
o Business (Bangura/Payamba): Aktuelt skrædderi, grise-farm, landbrug, kantinedrift
og mini shop. Skaber nogle arbejdspladser, men business delen er ikke god nok.
Bestyrelsen er i gang med at evaluere, hvad der skal ske med business delen
fremadrettet.
o Farmaceuter uden grænser: Haft 3 frivillige udsendte gennem 2017. Masanga
hospital kom på listen til free health care for gravide, lakterende og børn under 5.
Dette var en stor sejr, da det også viser regeringens opbakning til Masanga
Hospital. Arbejder med god praksis for farmaci på hospitalsafdelingerne. Deltagelse
på FIP (international konference).

o Masanga Runners: Indsamlet 49.527. 28.571 kilometer løbet.

-

-

-

Ansættelse af international fundraiser og etablering af Masanga SL
o Fik ansat en international fundraiser i Februar 2017. Mål var at initiere fundraising
aktiviteter, lokale parnterskaber, idenficering af lokal fundraiser, der på sigt skal
køre Masanga SL alene. Mr. Richard Marah blev ansat, han har nu formået at få
etableret Masanga SL som en officiel organisation.
o Der er ikke kommet penge endnu. Det tager lang tid.
Fundraising i DK
o Godt år. Bl.a. Lions, Erik Thunes Legat, Aleris Hamlet og cisu
Samarbejde omkring Eye clinic med Lions
o I forbindelse med Lions 100 års jubilæum blev det besluttet at lave Masanga Eye
Clinic. I Sierra Leone er der etableret et partnerskab med national eye care
program.
Masanga Hospital Rehabilitation Project: tre ben – sundhed, uddannelse og forskning
o Sundhed
 Dr. Tom og Noemi stoppede i december 2017
 Dr. Daniel er der under Capa Care
 Der er lavet ny aftale med Royal Dutch Institut således at Masanga er sted
for 6 måneders praktik, som en del af tropical medicine uddannelsen i
Holland.
o Forskningsenheden
 Der er aktuelt ved ar blive etableret en forskningsenhed i Masanga
 Herunder er der lavet en artikel i the Lancet omkring udbredelsen af
hepatitis, på baggrund af laboratorie resultater fra hospitalet.
 Der er etableret en ethical committee til at godkende forskningsprojekter
 I samarbejde med prof. Martin Grobush fra University of Amsterdam er der
skrevet en Memorandum of Understanding. Der er stor interessere fra
mange sider. Regner med det skydes i gang i foråret.
o Uddannelse
 Tonkolili District College of Health Sciences
 SECHN (sygeplejerskeuddannelsen) skal laves om til SRN uddannelse
 Fysioterapi uddannelse opstartes med første semester fra
september 2018
 CapaCare
 Første officielle graduation I foråret I år: Surgical Assistant
Community Health Officers (SACHO)
 Dr. Håkon Bolkans har lavet PhD omkring STP programmet, som viser
at STP indgreb er mere sikre end de lokale lægers.

Bestyrelsens beretning godkendes enstemmigt
Punkt 4. Godkendelse af regnskab og budget

Regnskabet er revideret af BDO. Regnskabet og budgettet gennemgås.
Regnskabet godkendes enstemmigt
Punkt 5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 100 kr pr. år
Kontigent på 100 kr. pr. år godkendes enstemmigt
Punkt 6. Indkomne forslag
o Ingen
Punkt 7. Valg til bestyrelse og suppleanter
o Peter Bo Jørgen, villig til genvalg
o Susanne Haas, villig til genvalg
o Inge Haas, villig til genvalg
o Johanne Tofting Skaarup, villig til genvalg
o Monica Lauridsen Kujabi, villig til genvalg
o Penille Dixen, villig til genvalg
o Rasmus Damgaard Jensen, ikke på genvalg.
- Suppleanter
o Malte Thyregod
o Rasmus Damgaard Jensen
Alle kandidater vælges enstemmigt

Punkt 8. Valg af revisor
- Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO
BDO godkendes enstemmigt
Punkt 9. Eventuelt
Intet at referere.
Dagsordenen blev herefter erklæret for udtømt – og dirigenten takkede for god ro og orden.
Monica Kujabi
Referent.
Referatet godkendt

Godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde

Lene Andreasen.
Dirigent.

D. 18. juni 2018.

Godkendt af bestyrelsen på møde d. 18 juni 2018

