
Referat af IK generalforsamling afholdt den 24.3. 2019 fra 11-17 på Telefonfabrikken, Gladsaxe.

Tilmeldte medlemmer 39.
Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent
Ulla Østerby  blev valg til dirigent og Kirsten Hjelt til referent.  Dirigenten fastslog at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dirigenten gav derefter ordet til formanden Anette Sonne.

2. Årsberetningen
Anette Sonne  forelagde herefter årsberetningen:

Verden - også IKs verden- ser temmelig anderledes ud i dag,  end da vi dannede foreningen i 1982, og 
også da vi senere i begyndelsen af 2000 startede projektarbejde sammen med folk i Burkina Faso og Mali.

Siden 2012 har politisk og social uro begrænset vores muligheder for direkte deltagelse, men takket være 
moderne teknologi som e-mails, og ikke mindst smartphones,  har det alligevel været muligt at holde 
kontakten og være aktive deltagere i udviklingen af aktiviteterne.

Nogle vigtige begivenheder i 2018:
I maj afholdt vi medlemstræf på Bornholm, i kombination med partnerbesøg fra Mali. Med god hjælp fra 
Udenrigsministeriet - dels med finansiering af rejsen for  de to besøgende og dels med hjælp til udvirkning 
af visum til DK. Under opholdet fik vore to gæster mulighed for at udveksle erfaringer og få nye ideer i 
løbet af de 3 uger, hvor de besøgte mange forskellige projekter, institutioner og enkeltpersoner. 

Af Genbrug til Syd fik IK sammen med Aarsdale Borgerforening bevilliget en container til Mali, og 
medlemmer fra borgerforeningen tilbød igen at stå for indsamling af cykler til de unges værksted i 
landsbyen Pah i Mali.

En gruppe på 3 frivillige rejste sidst på året på projektbesøg i Burkina Faso hos Fil Bleu, hvor vi 
sammen med skrædderne arbejdede de nye modeller igennem. 

Projekterne - kort status:

Fil Bleu, min skrædder i Ouagadougou” i Burkina Faso og Mali, som støtter bomuldsbønder og tekstilarbejdere, 
fik forbedret sin økonomi i 2018. En ny hjemmeside, et smukt nyt logo lavet af billedkunstner og medlem af IK, 
Flemming Bau, samt en udvidelse af aktiv gruppen omkring Fil Bleu har styrket omsætning og  indtægter.

Moringa-projektet i Pah vokser. Træerne producerer gode kraftige frø, der bl.a. leveres og sælges via “karité”. Der 
høstes af de friske blade til daglig kost. Flere familier har fået små træer fra landsbyens “planteskole”. Træerne er 
plantet på gårdspladser inde i landsbyen.
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Sundhedshuset - “Maison de la Santé” som i 2009 fik støtte af CISU til etablering -  har nu fået status af en 
CSCOM (kommunalt sundhedscenter som dækker 5 landsbyer), hvilket betyder at kommunen har overtaget 
økonomien. Sundhedsgruppen i IK bidrager stadig med  supplerende indkøb af malaria medicin, kosttilskud til 
underernærede børn etc. Pengene kommer fra salg af “sundhedsaktier”.  I 2018 blev der født 46 børn på 
fødestuen og behandlet 58 personer for malaria.

Skolen i Pah: Antallet af elever stiger hvert år og nåede i skoleåret 2017-2018 op på 260 elever. Det kniber 
meget med pladsen, og den udendørs ”hangar” (et overdækket område i tilknytning til skolebygningen), som er 
blevet bygget til kantinen, så børnene kan sidde i skygge, når de spiste den varme mad midt på dagen,  må ofte 
tages i brug som undervisningslokale. Landsbyens bønder bidrager fortsat med naturalier, og et jordstykke ved 
skolen udlægges hvert år til dyrkning af bønner eller jordnødder. Det passes af børnene  som bidrag til 
skolemaden.

“Karité- gruppen” på Bornholm, som i samarbejde med kvinderne i Pah, laver crèmer baseret på karité træets 
nødder. Salg af crèmerne har bidraget økonomisk til køb af pressemaskine til at presse den kostbare moringa olie, 
som sælges via Karités hjemmeside.  Det er en gruppe kvinder fra Fil Bleu, der  står for denne aktivitet. 

Udover projekterne er der individuelle sponsorer. “Venskabssponsorerne” kaldes de. Det er en mindre gruppe 
mennesker, der gennem mange år har støttet børns skolegang eller unges uddannelse.

Formidling - aktiviteter i 2018:
Oplysning og formidling om forhold og levevilkår i Syd er en kerneværdi i IK.  De seneste år har IK satset på 
biblioteksudstillinger med smukke, større og mindre fotos fra livet i Pah samt den direkte dialog med folk på 
arrangementer.

Rejserne 2018
Januar/ Februar - 2 rejsegrupper til Senegal
September - 1 researchrejse til Marokko

Udstillinger
Januar: Fotoudstilling i Hedensted
Juli:  Sommerudstilling med fotos & tekstiler i Aarsdalehuset, Bornholm, 
August: Udstilling på “Musik ved fjorden”, Præstø

PR og salgsarrangementer
Juni: Couleur Café, København
August: Præstø musikfestival
November:, julemarked på Gudhjem Mølle og i Aarsdale Borgerhus

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen i 2018 konstituerede bestyrelsen sig som følgende: Formand Anette Sonne, 
næstformand Kirsten Hjelt, kasserer Tove Ørsted, bestyrelsesmedlemmer Kirsten Petersen , Karen Christensen 
,Pernille Hamming  og Ulla Østerby samt Julie Zaken og Inge Lise Bau som suppleanter.



Slutbemærkninger
Verdens klima bliver mere og mere uforudsigeligt.
Over hele kloden arbejder man  på omstillinger, som handler om at mindske klimaforandringerne. 
Landbruget i Burkina Faso og Mali er hårdt ramt af de stigende temperaturer og den ustadige nedbør. 
I Mali og Burkina Faso er de fleste familiers økonomi og levevilkår tæt forbundet med landbruget. 
De ændrede klimaforhold kræver omlægning til bl.a. dyrkning af mere tørke- og varmeresistente afgrøder. Men 
omlægningen kræver indsigt og uddannelse.
IKs arbejde i løbet af de sidste år har derfor, på den ene eller anden måde, handlet om at styrke kampen for 
uddannelse og også en uddannelse, der har relevans for  landbruget. Derfor vil et af vores vigtigste 
fokusområder i 2019 være at skaffe sponsorer, så vi sammen med kommunen i Nando kan oprette en 
kompetencegivende fagskole for unge i Pah, et behov som kommunen og landsbyen selv har peget på. 

I IK kan vi ikke forbedre levevilkår og løse alle problemer i vestafrikanske lokalsamfund, men vi kan gøre 
noget for nogle få mennesker. Og for dem har det stor betydning.
Der var enkelte spørgsmål til beretningen, som blev afklaret af formanden.

3. Forelæggelse af regnskab
Kassereren forelagde  IK regnskabet på storskærm.  Nettoomsætningen  var i 2018 kr. 388.482 mod 
kr. 305.143 i 2017. 
IK har p.t. 18 forskellige aktiviteter med hver deres specielle konto.  Det er aktiviteter der  er startet i 
2017 og som går til gode formål som f.eks.  bidrag til øjenoperationer for grå stær for en væver i 
Kantu i Mali samt en fodoperation for en bonde i Pah samt de udgifter der knytter sig til sådanne 
operationer som rejseomkostninger.
Kassereren gennemgik regnskabets poster med forklaringer, herunder hvad der gemte sig bag 
”Udlodningsmidlerne” hvor foreningen i en årrække har modtaget et betydeligt driftstilskud, under 
forudsætning af at der i kalenderåret  har været afholdt formidlingsaktiviteter i tre forskellige 
regioner.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.  Kassereren afsluttede med at citere revisors konklusion at IK 
regnskabet gav et retvisende billede af foreningens økonomi.  Regnskabet blev godkendt med 
akklamation.

Regnskab for Skolen i Pah blev gennemgået af Karen Christensen.  
Skolebespisningen har tidligere fået  tilskud fra Novos Medarbejerfond tidligere, og det skete igen i 
2018 med en donation på  kr. 10.000.- 
Administrationsudgifter dækkes af driftstilskuddet fra Udlodningsmidlerne samt tilskud fra IK rejser 
på dkk 6.000. Salg af skoleaktier og skolesponsorater  gav en indtægt i alt dkk19.900.  Andre mindre 
indtægtspunkter. Andre privatpersoner har støttet med dkk 9.430. Skolematerialer for dkk 4.451 
kroner  er blevet sendt ned i forbindelse med skolestarten for de 260 børn. Karen Christensen oplyste 
endvidere, at  penge til mad sendes ned  9 gange årlig og beløbet er ca. 36.660.
På et spørgsmål om hvor meget kommunen betaler til skolen, kunne KC oplyse, at kommunen 
afholder alle udgifter til lærerlønninger. Udgifter til skoleattester  i 2017 dækker over udgifter til 
fødselsattester til skoleelever, som ikke ville kunne få deres eksamensbeviser uden en fødselsattest.
Regnskabet blev herefter  godkendt med akklamation



Regnskab for Fil Bleu.  Kasseren Ole Østerby fremlagde regnskabet.  Omsætningen var steget fra 
2017 til 2018.  Salget fra hjemmesiden var gået pænt i vejret med 60% i 2018 på trods af at en ny 
hjemmeside kun havde fungeret i trekvart år.
Endvidere havde salg ved arrangementer som Cafe Couleur i København, Årsdalehuset på Bornholm, 
Præstø Musikfestival, samt julemarked i Gudhjem  Mølle og i Årsdale bidraget til 
stigning i salget med 135%.  Fil Bleu butikken på Bornholm har også haft en god omsætning. Tilskud 
fra CISU til nye modeller på kr. 9.000 og dækning af administrationsudgifter fra Udlodningsmidlerne 
har også bidraget til det gode resultat. Men naturligvis er omkostninger til Burkina, Boulougou, 
skræddere, etc. også  steget pga  det større salg.
Der har ingen fysiske møder været i 2018 men kun Skype møder. Med hensyn til fragt foretog vi den 
ændring  for ca. 2 år siden, pga urimelige forsendelsestider fra Post Nords side, at entrere med med 
det internationale speditionsfirma TNT som har kunne forsende bestillinger fra Burkina til DK
inden for ca. 1 uge.  Imidlertid har vi p.t. problemer pga  TNTs manglende betjening af 
Ouagadougou.  Der diskuteres i øjeblikket løsningsmodeller på dette problem. Fil Bleu har fået 
direkte betaling med betalingskort på hjemmesiden,  som indebærer gebyrer.  Indtægten i 2018 er på 
kr. 85.024 og  aktiverne er  på 76.936.  Vi kan konstatere, at Fil Bleu er inde i en positiv udvikling.
Spørgsmål til Fil Bleu:  Hvor mange årsværk ligger der i Ouaga.  AS forklarer omkring syløn, som er 
højere end de satser som hersker på markedspladsen men understreger at Fil Bleu også har uddannet 
en skrædder, Rihanata, som har forladt Fil Bleu for at blive selvstændig.  Det har affødt tanker om at 
gøre Fil Bleu-værkstedet til et regulært uddannelsessted.
Fil Bleu regnskabet blev godkendt med akklamation.

Regnskabet omkring Sundhedsaktier blev fremført af Ulla Østerby.  Det påfaldende var, at af en 
eller grund var samtlige bankgebyrer i 2017 blevet trukket fra dette regnskab.  Dette er nu rettet.
Der vil i forbindelse med den nye containerforsendelse blive sendt mere medicin til Sundhedshuset i 
Pah fra Ouagadougou som er genereret af indkomsten fra sundhedsaktier.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

5.Forelæggelse af budget for IK for det kommende år.
Dette punkt blev behandlet under pkt. 3 .

6.Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen anbefalede at man fastholdt det nuværende kontingent, kr. 150 for enkeltmedlemmer og 
kr. 200 for par medlemmer på samme adresse.
Dette blev bakket op af generalforsamlingens deltagere.

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Anette Sonne, Tove Ørsted og Pernille Hamming blev alle genvalgt.  I og med at Kirsten Petersen 
ønskede at træde ud af bestyrelsen, åbnede det op for valg af endnu et bestyrelsesmedlem.  Helle 
Rugaard, der allerede i mere end et år har været en meget aktiv frivillig i Fil Bleu, meldte sig og blev 
valgt.
Der skal lyde en stor tak til Kirsten Petersen, som i en tid hvor IK havde stærkt brug for en kasserer 
påtog sig denne  krævende opgave og fyldte posten ud igennem en årrække.
Suppleanterne, Julie Zaken og Ingelise Bau, blev genvalgt.

8.Valg af intern revisor og suppleant for 2 år.
Arne Møller og Ane Birgitte Bill genopstillede begge og blev valgt.



9. Fremtidige aktiviteter
Nogle er allerede nævnt.  Ordstyreren efterlyste indlæg fra deltagerne.  Et spørgsmål lød om det var 
slut med Burkina Faso som rejseland i lyset af de aktuelle terrorist trussler og handlinger. Anette 
Sonne svarede,  at hun og Helle Rugård og IK-medlem Line Rued Andersen havde arbejdet på 
værkstedet så sent som i december 2018.  I den sparsomme frie tid, som de havde haft, havde de set 
bronzestøbning som gav inspiration til en bronze støbning workshop i landsbysammenhæng, når 
sikkerhedssituationen bliver normal.
På et spørgsmål om promovering af Fil Bleu på sommermarkedet i Svaneke, var der stor opbakning 
og navne i spil til en vagtplan i juli måned.
På et spørgsmål om man kan forestille sig skoleaktier i forbindelse med en erhvervsskole, så 
undersøges det i øjeblikket om midler vil kunne opnås gennem CISU eller fra kilder i LO regi.

10. Eventuelt
Sidste nye artikel fra Fil Bleu var et par sandaler lavet af kunstsåler med remme i stofrester som 
matcher en hjemmesidemodel.  Fil Bleu havde netop modtaget dem med i en forsendelse der netop 
har ankommet til Bornholm og bragt med til generalforsamling af Helle Rygård.

Herefter rundede dirigenten af og takkede for god ro og orden.

Referent: Kirsten Hjelt 
29.3.2019


