Bedstes Børnehjælp
Referat af ordinær generalforsamling i Bedstes Børnehjælp den 16. marts 2015.
Til stede var 20 medlemmer af Bedstes Børnehjælp, som alle var stemmeberettigede.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Forelæggelse af næste års budget
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Lene Storm - villig til genvalg
Karin Lis Sørensen - villig til genvalg
Grethe Dam - villig til genvalg
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg:
Britta Lorentzen - villig til genvalg
Birgit Veng - villig til genvalg
10. Valg af revisor
På valg:
Nina Jørgensen - villig til genvalg
11. Evt.
Ad 1. Valg af dirigent
Ditte Sørensen blev enstemmigt valgt. Ditte kunne konstatere, at mødeindkaldelsen var udsendt
rettidig før generalforsamling til medlemmerne.
Ad 2. Valg af stemmetællere
Ingen - vi afventede om det skulle blive nødvendigt. Det blev det ikke.
Ad 3. Bestyrelsens beretning
Beretningen er vedlagt.
Lene redegjorde for et projekt, hvor de unge mennesker, der går ud af skolen i 15-16 års alderen
kunne blive tilknyttet en form for ungdomsklub.
Lene vil forelægge ideen ved det forestående besøg i Indien for vore samarbejdspartnere.
Ad 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Karin gennemgik regnskabet for 2014 som viste et flot salg af vores produkter på de forskellige
markeder. Vi har sendt kr. 10.000,- til kvinderne i Himalaya og kr. 20.000,- til mikrofinanslån i
Delhi. De kr. 20.000,- er først overfør her i 2015 pga. bankproblemer.
Regnskaber blev godkendt, og det vedlægges referatet.

Ad 5 Forelæggelse af næste års budget.
Vi er nu 29 medlemmer, hvoraf nogle endnu ikke har betalt kontingent. Det er ikke et mål i sig
selv, at vi skal være kæmpe store, men vi vil dog gerne have nogle flere medlemmer. Vi har
stort set udsolgt af vore produkter og skal gerne have fremstillet meget, inden de næste
markeder løber af stablen.
Flere medlemmer vil desuden medvirke til et større beløb i medlemskontingent.
Vi har på nuværende tidspunkt sendt kr. 10.000,- til etablering af 20 komfurer til
landsbykvinderne i Himalaya.
Den 24. marts tager Lene og en gruppe af sted til Indien, og de vil besøge de projekter vi
deltager i. Når de kommer hjem, skal der tages stilling til, hvilke igangværende projekter og nye
vi skal støtte.
Ad 6 Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2015 bliver uændret på kr. 150,-. Vi vil gerne at medlemmerne betaler
kontingentet først på året.
Ad 7 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lene Storm, Karin Lis Sørensen og Grethe Dam var på valg.
De blev alle 3 genvalgt.
Ad 9 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Birgit Veng og Britta Lorentzen var på valg.
Begge blev genvalgt.
Ad 10 Valg af revisor
Nina Jørgensen var på valg.
Hun blev genvalgt.
Ad 11 Eventuelt
Bestyrelsen havde indsendt et forslag til ændring i vedtægterne:
§7
Regnskab og revision
Stk.3
Regnskabet sendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
ændres til
Stk. 3
Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.
Ændringen blev vedtaget af generalforsamlingen.
Udover dette forslag var der ikke indkommet andre forslag.

Herefter gik vi over til medlemsmødet med kaffe og kage, mens Lene viste billeder fra tidligere
besøg i Indien på de projekter, vi støtter.
Det blev en rejse i stor fysisk fattigdom men også med en livsglæde og et overskud hos mange
af både børn og voksne. Det kan være svært at fatte for os, der lever i så megen overflod.
Det er altid meget givende og oplysende at høre Lene fortælle og se billederne.
I den forbindelse gjorde Lene opmærksom på, at hun gerne drager ud med foredrag og diasshow
til forskellige foreninger, skoler og andre.
Herefter var der åbnet op for strikkesnak - nye flotte modeller blev vist frem, og der blev
udleveret garn, og snakken gik lystigt, som den plejer med sådan en flok entusiastiske kvinder.
Ref. Grethe
Den 17. marts 2015

