
Referat af Generalforsamling 16.3.2021 kl.19

Sted: Grundet Covid 19 afholdes generalforsamlingen virtuelt.

Dagsorden iht. vedtægterne og som udsendt d. 23.dec. 2020 og senere.

1.  Velkomst og introduktion til det digitale koncept:

Forkvinde Susanne Haas bød velkommen og gav ordet til Lone Brink Rasmussen for en introduktion til det 
digitale koncept - Lone fortæller om, hvordan Zoom fungerer og hvilke tekniske regler, der gælder for 
denne generalforsamling.

Vi er i alt 28 deltager. Deltagerne er: Lone Brink, Pernille Dixen, Sara Thordal, Susanne og Inge Haas, Anna-
Lise og Anette Lyngby, Emmeli Mikkelsen, Foday Sankoh, Henrik Andreasen, Inge Toft-Hansen og Lars Bo 
Jørgensen, Jacob Svendsen og Kit Dynnes, Jørgen Thorsen, Judi Jørgensen, Lærke, Lene Andreasen, Malthe 
Thyregod, Marie Børresen, Nelleke Duijm, Ole Andreasen, Peter Bo Jørgensen, Rikke Bennesen, Signe Eshøj, 
Stine Trolle, Torben Lynggaard og Ulla Madsen Topp.

2. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Inge Haas, som vælges enstemmigt. 

Herudover foreslås som teknisk dirigent Lone Brink. Generalforsamlingen godkender dette - ligeledes 
enstemmigt. 

Inge Haas takkede for valget.  Første opgave er at konstatere, om generalforsamlingen er lovlig – dvs. 
indkaldt på den på måde, som vedtægterne foreskriver, i rette tid og med rette varsel.

I vedtægterne står der ikke anført, at generalforsamlingen kan afholdes virtuelt. Men grundet 
forsamlingsforbuddet, kan generalforsamlingen ikke afholdes inden udgangen af marts måned, således som 
vedtægterne foreskriver i § 5.  Folketinget har vedtaget bekendtgørelse nr. 2240 af 29-12-2020, der giver 
selskaber mulighed for at afholde virtuelle generalforsamlinger, selvom det ikke er hjemlet i vedtægterne.  
Når det kan gøres i selskaber, kan det også gøres i mindre formelle fora som foreninger.

Ydermere har bestyrelsen spurgt medlemmerne, om de kunne acceptere denne fremgangsmåde.  
Nyhedsbrevet udsendt pr. mail d. 23. dec. indeholdt indkaldelse til generalforsamling med dagsorden og 
denne forespørgsel. Der var ingen, der havde protesteret ved fristens udløb. 

Foruden indkaldelsen udsendt d. 23. dec. 2020, er der udsendt dagsorden igen d. 3. marts og link til 
generalforsamlingen d. 15. marts.

Dirigenten konkluderede herefter, at generalforsamling var lovlig.

Dirigenten konstaterede også, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet der i vedtægterne ikke er 
foreskrevet nogen minimums repræsentation, og at alle beslutninger kan vedtages med simpelt 
stemmeflertal jfr. vedtægtens § 8 sidste punktum. Endelig blev det præciseret, at alle tilstedeværende har 
taleret – men kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

3. Valg af referent: 

Bestyrelsen foreslog Sara Thordal Jensen. Sara blev enstemmigt valgt.



4. Bestyrelsens beretning: 
Dirigenten gav ordet til forkvinde Susanne Haas.

Susanne Haas fortæller via sin bestyrelsesberetning 2020, og PowerPoints præsentation om året, der er 
gået i 2020. Vi har i alt 343 medlemmer.  Forkvindens beretning var en 1-times spændende og informativt 
foredrag med slide show om alle projektets aktiviteter og relationer i det forgange år såvel i Danmark som i 
Masanga.  Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside under punktet ”Om os” og under 
”dokumenter”.

Der blev åbnet for kommentarer og spørgsmål.  Der var ikke nogen spørgsmål eller kommentarer

Dirigenten spurgte, om beretningen kan godkendes – beretningen blev enstemmigt godkendt.

5. Godkendelse af regnskab og budget

Dirigenten gav ordet til kasserer Pernille Dixen.  Regnskabet kan findes på hjemmesiden under dokumenter 
og regnskabet er godkendt og underskrevet online via Penneo se sidste 2-sider.

Det er regnskabet for Masanga Danmark - og ikke regnskabet for Masanga Projektet i Sierra Leone.

Pernille gennemgik og forklarede regnskaberne på let forståelig måde og forklarede især om Forenings 
kontoen – de penge vi kan anvende i Danmark bl.a. til administration, og Donationskontoen – der hvor 
midlerne ubeskåret går til Sierra Leone:  til projekter, lønninger, medicin og drift.

Herefter forklarede Pernille om budgettet.

Der er åben for kommentarer og spørgsmål. Der er ikke nogen spørgsmål eller kommentarer.

Der spørges til om regnskabet og budget kan godkendes - Regnskabet og budget blev enstemmigt 
godkendt. 

6. Fastsættelse af kontingent

Foreslås uændret de 100 kr. om året. Det er meget vigtigt for os at holde antallet medlemmer på over 300 
kr. Kan det godkendes af deltagerne?  Det blev enstemmigt godkendt.

7. Indkomne forslag 

I henhold til vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 1 uger før generalforsamlingen – 
der er ikke nogen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Bestyrelsen har i år bestået af:

Susanne Haas, Pernille Dixen, Sara Thordal, Peter Bo Jørgensen, Inge Haas, Foday Sankoh, Marie Børresen, 
Malthe Thyregod, Lone Brink og Suppleant Rikke Bennesen.

Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Valgperiode 2 år:

Sara Thordal, Foday Sankoh, Marie Børresen og Malthe Thyregod.

Sara Thordal har valgt at udtræde af bestyrelsen, da hun er blevet deltidsansat i foreningen som 
sekretariatsleder med hovedvægt på fundraising. Foreløbig i et år med mulighed for forlængelse, såfremt 
der fundraisers midler specielt hertil.



Bestyrelsen foreslår i stedet Signe Eshøj, der er formand for Outreach gruppen.

Der var ikke andre forslag.

Foday, Marie, Malthe og Signe vælges enstemmigt ind i bestyrelsen for en toårig periode.

Suppleanter: vælges hvert år: - På valg er Rikke Bennesen, som er villig til genvalg.

Der var ikke andre forslag.  Rikke Bennesen genvælges enstemmigt. 

 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.   BDO Revision foreslås genvalgt.

Godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.  Da det er et revisionsfirma, der er valgt, er det ikke 
nødvendigt med en suppleant.

10. Evt.

Peter Bo roser bestyrelsesberetningen og er imponeret. Outreach roses for bevillingen fra CISU, som vi 
arbejder videre med og håber, der kan skabes flere partnerskaber med CISU fremadrettet.

Spændende med det store AFAS-donationer, som årligt skal godkendes for at få flere midler.  

Dejligt med de gamle donorer som har været med i flere år, det har stor betydning. 

Foday roser forkvinden for den informative og spændende bestyrelsesberetning – og kasseren for det store 
arbejde med regnskaberne.

Da der ikke er flere, der ønskede ordet, konstaterede dirigenten dagsordenen for udtømt og takkede for 
god ro og orden og gav ordet til Forkvinden for afsluttende bemærkninger.

Vi håber at kunne ses fysisk til næste år og vi glæder os til 2021 året, vi håber I fortsat, vil følge os. 

Husk at tilmelde jer nyhedsbrevet. 

Der afsluttes med en video fra Masanga.

Tak for i dag.

16-03-2021 Godkendt d. 17-3-2021

Sara Thordal Jensen Inge Haas

Referent. dirigent

Godkendt af bestyrelsen på dets møde d. 24-3-2021.


