
        Referat af generalforsamling for året 2020 
 
 På grund af Corona situationen blev generalforsamlingen  afholdt  fredag den 26. marts fra kl. 14-
18 via telefon.  Følgende medlemmer af IKs bestyrelse samt Ole Østerby fra Fil Bleu sad parat  
til at besvare spørgsmål fra medlemmerne:  
 
Anette Sonne – Kirsten Hjelt – Tove Ørsted – Karen Christensen – Ulla Østerby. 
 
I det til medlemmerne udsendte materiale lå det fast, at såfremt der ikke kom reaktioner imod, så 
godkendte medlemmerne bestyrelsens fremlæggelse.  Så set i lyset af at der ikke kom reaktioner, 
tager bestyrelsen det som et udtryk for, at der i medlemsskaren er tilfredshed med bestyrelsens 
arbejde og beslutninger.  
 
Kun Karen Christensen blev – uden for tidsrummet  – ringet op af et medlem, der stillede et  
generelt spørgsmål vedrørende forholdene på Skolen i Pah. 
 
Dette referat forholder sig til en gennemgang af punkterne i IKs vedtægter, der skal behandles på 
den årlige generalforsamling. 
 
1. Valg af dirigent og referent 
På grund af afholdelsesformen var det ikke aktuelt med en dirigent.  Ulla Østerby havde forfattet 
relevante informationer i forhold til generalforsamlingen, som var rundsendt til medlemmerne med 
det behørige varsel. 
Kirsten Hjelt havde påtaget sig opgaven som referent. 
 
2. Årsberetningen 
Årsberetningen kan læses på introsiden til  Iks hjemmeside www.iknet.dk   
Årsberetningen blev godkendt ud fra den fastlagte præmis. 
 
Bestyrelsen ønsker at understrege at samtlige foreningens aktiviteter forholder sig til FNs 2030- 
verdensmål. Derfor i det følgende en opremsning af eksempler på, hvordan det forholder sig: 
 
Mål 3: Sundhed og trivsel – Sundhedshuset i Pah med fødestue og skadestue.  Resultat: 
 børnedødeligheden er så godt som forsvundet. Indbyggerne i Pah kan få behandling mod 
 malaria samt behandlet sår, der evt. opstår som følge af uheld i landbruget. 
 
Mål 4: God Uddannelse –   
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene -  
 IK sørger for, at Skolen i Pah kan give ca. 250 elever et måltid i skoletiden.   
 Kommunen sørger for at eleverne bliver undervist af kompetente lærere.  Der er 4 
 fastansatte lærere, 2 mænd og 2 kvinder. 
 
 Cykelværkstedet i Pah sørger for praktisk uddannelse for unge mænd med henblik på  
 salg af cykler og produktion af cykelanhængere, et nyskabelse i Mali foranlediget af 
 samarbejde med en pensioneret smed og ingeniør på Bornholm. 
 
Mål 8: Gode jobs og økonomisk vækst – Fil Bleu genererer eksport og indtægt 
                                                                - Karité generer eksport og indtægt specifikt til kvinder 
          - Mikrokredit generer lokal omsætning og indtægter 
          - Moringa projekt for kvinder, støttet af Novos   
             medarbejderfond 
 



 
Mål 14: Liv under vand - 
Mål 15: Liv på land - 
 IKs ansøgning (marts 2021) indgivet til CISU om dels håndtering af plantning af mangrove i  
 Senegal og dels håndtering af hav-affaldssortering forestået af unge senegalesiske mænd og 
 kvinder. 
 
3.  Forelæggelse af regnskab 
     Regnskabet foreligger på introsiden til IK hjemmesiden.  Regnskabet blev godkendt i henhold til 
     præmissen. 
 
4.  Indkomne forslag 
    Der var ikke indkommet forslag. 
 
5.  Forelæggelse af budget for det kommende år. 
     Budgettet kan ses på introsiden til IK hjemmesiden. 
 
6.  Fastsættelse af kontingent 
     Kontingentet forbliver uændret, dvs.  årligt kr. 150 og for par på samme adresse kr. 200. 
 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
     Birthe Nielsen indtræder som nyvalg i IKs bestyrelse.  De øvrige bestyrelsesmedlemmer og    
     suppleanter blev genvalgt. 
 
8.  Valg af intern revisor og suppleanter 
     Begge genvalgt. 
 
9. Fremtidige aktiviteter 
    IK lægger vægt på at fastholde og udbygge samarbejdet omkring aktiviteterne i landsbyen Pah i   
    Mali og Fil Bleu, Karité og Moringa plantage i Burkina Faso.  Hertil kommer også mikrokredit 
    og uddannelseshjælp til folk vi kender og stoler på i Burkina og/eller Senegal. 
 
10. Eventuelt 
      Kommende støtte til en organisation i det nordlige Burkina Faso som vi har lært at kender fra 
      flere rejser.  Det drejer sig om hjælp til familieplanlægning og børns og kvinders rettigheder. 
 
 
Referent: Kirsten Hjelt 
                Nivå den 4.april 2021 


