
Referart Ordinær Generalforsamling i Masanga DK  

lørdag d. 12. marts 2022 kl. 13.00 

Kultursalen, Tåstrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup 

Ca. 30 fremmødte. Fra Masanga DK bestyrelse Malthe Thyregod, Pernille Dixen, Susanne Haas, Sara 
Thordal og Rikke Bennesen(suppleant).  

Velkommen fra formanden  

1. Valg af dirigent  

• Indstillet og valgt som dirigent er Pernille Dixen  

Dirigenten konstaterede,  at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet og fristenoverholdt samt at 

indkaldelsen er sket som forskrevet i vedtægterne. Dirigenten erklærede generalforsamlingen  lovlig 

og beslutningsdygtig 

2. Valg af referent  

• Valgt som referent er Malthe Thyregod.  

3. Bestyrelsens beretning  

Dirigenten gav ordet til forkvinde Susanne Haas.  

Bestyrelsen har i år afholdt 9 bestyrelsesmøder. Primært online fra Aarhus og Taastrup.  

Susanne Haas fremlægger sin bestyrelsesberetning fra 2021 på PowerPoints slides. Vi har en lille 
stigning i antallet af medlemmer. Der er stadig over 300 medlemmer. Forkvindens beretning varede 
ca. en time.   

Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside(www.masanga.dk) under punktet dokumenter 
nederst på forsiden. 

Forkvinden blev rost for sin gennemgang.   

Beretningen blev enstemmigt godkendt.  



 

 

4. Godkendelse af regnskab og budget  

Dirigenten gav ordet til kasserer Pernille Dixen. Regnskabet kan også findes på hjemmesiden under 
dokumenter og regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen online. 

Det blev påpeget at det er regnskabet for Masanga Danmark - og ikke regnskabet for Masanga 
hospitalet i Sierra Leone.  

Pernille gennemgik og forklarede regnskaberne på let forståelig måde.  

Pernille forklarede om ekstra omkostninger på ca. 20.000DKK til produktion af en opdateret 
hjemmeside og at der var indsamlet ca. 41.000 ind via mobilepay, som er en ny funktion på 
foreningens hjemmeside. Specielt et fundraisings event ved brandkatastrofen i Freetown havde været 
”succesfuldt”.  

Der blev åbnet for kommentarer og spørgsmål.  

Der blev stillet et spørgsmål til Pernille Dixen angående en konkret post i regnskabet. 

Lions kommenterede at de havde et beløb fra sidste år, som endnu ikke er udbetalt.  

Regnskabet og budget blev enstemmigt godkendt.  

5.Fastsættelse af kontingent.  

Kontingentet godkendtes  uændret på 100dkk årligt.  

6. Indkomne forslag. I.h.t. vedtægternes §7 skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før 

generalforsamlingen.  

• Ingen indkommende forslag.  

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.  

Bestyrelsen har i år bestået af: Susanne Haas, Pernille Dixen, Peter Bo Jørgensen, Inge Haas, Foday 

Sankoh, Marie Børresen, Signe Eshøj, Malthe Thyregod, Lone Brink og Suppleant Rikke Bennesen  



Bestyrelsesmedlemmer på valg i år for en to årig periode: Susanne Haas, Lone Brink, Pernille Dixen, 

Peter Bo Jørgensen, Inge Haas. Alle er villige til genvalg og blev valgt enstemmigt 

• Valg til suppleant sker hvert år. Rikke Bennesen er villig til genvalg og blev enstemmigt valgt  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

• Foreningen ønsker at fortsætte samarbejdet med BDO. BDO blev enstemmigt genvalgt 

9. Eventuelt 

Der var ingen punkter under kommentarer  

Tak til bestyrelsen fra salen 

Dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt og takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen 
sluttede kl. 14.35 

 

 

København d. 13-03-2022 

Underskrift:    Underskrift: 

_________________________________ ____________________________________ 

Malthe Thyregod, Referent.  Pernille Dixen, Dirigent. 

Godkendt d.      Godkendt d.    
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