Ordinær generalforsamling i
Støtteforeningen for skoleprojektet KATEMPRIS (SSK)
tirsdag 25. marts 2014 kl. 19.00
i menighedslokalet i Sejs Svejbæk Kirke Julsøvej 130, 8600 Silkeborg
Vedtægter for SSK kan findes på foreningens hjemmeside www.katempris.dk

Velkomst ved formanden Dorrit Hansen, der takker for fint fremmøde og informerer om at kaffe og
småkager er ad libitum for 10 kr.
Dagsorden:
1: Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Flemming Østergaard.
Flemming modtager valget, og erklærer generalforsamlingen lovlig
2: Formandens beretning til godkendelse
Beretning v. Dorrit – her i meget kort form.
Først en opsummering af hvordan SSK opstod fra idé til stiftende generalforsamling. Herefter
informationer om at der allerede inden den stiftende genreralforsamling havde været stor aktivitet med at
indsamle møbler, tavler, legeredskaber, computerer og meget mere.
Dernæst en kort gennemgang af SSK’s formål og information om at der i årets løb har været afholdt 3
bestyrelses møder.
Ansøgning om midler til køb af container samt forsendelse af denne blev afslået – SSK udbad sig en
forklaring på begrundelsen for afslaget og gik i dialog, men det hjalp desværre ikke. Stor tak til Kirsten
for arbejdet med at skrive ansøgningen.
SSK måtte låne pengene til forsendelsen. Stor tak til Bent for lån på lempelige vilkår.
Sidste nyt er at containeren efter mange forviklinger mm nu er frigivet og på vej til KATEMPRIS
Container skulle gerne ud af havnen den 26 marts.
Etablering af hjemmeside – Facebook profil
Donationer fra bl.a. Sejs Svejbæk Kirke, den fulde liste findes på hjemmesiden.
Fundraiser Erik Schleicher har fået god og positiv kontakt med Skivehus Rotary.
Kort information om nogle af de tanker bestyrelsen i SSK har tænkt i årets løb for indsamling af midler
og måder at støtte KATEMPRIS på.
Antal medlemmer i dag er102. Målet er en fordobling til næste generalforsamling. Opfordring til
medlemmerne om at lade budskabet brede sig som ringe i vandet.
Opfordring til ideer omkring mulighed for midler…
Spørgsmål til beretningen:
Hvor langt er SSK med overtagelse af Julestuen?

I 2014 påtænkes der ikke afholdt julestue pga kirkens jubilæum. Hvad gør vi?
-evt skubbe eller i forb. med høstgudstjenesten. Vi skal have en kommunikation op at stå omkring
praktiske ting og aftaler med menighedsråd og Lynghjælperne.
Dirigenten erklærer beretningen for godkendt
Inden kassererens beretning suspenderes generalforsamlingen for at sende en hilsen til/fra Tanzania via
Monile Voip forbindelse til Anne – skønt at høre nyt direkte fra kilden
Seneste nyt – malet facial board (vindskeder)– stakit lakeret – Ivar har kl. 19.02 mailet bekræftelse på at
containeren frigives 26/3 2014.
3: Kassererens beretning og godkendelse af regnskabet
Her ultra kort regnskabs gennemgang :
Indtægter 53.040,26 kr. Udgifter 132.893,50 kr. Årets resultat – 79.853,24 kr.
Resultatet skal ses på baggrund af afslag på ansøgning om forsendelse af container, hvorfor foreningen
har måttet låne.
ICL´s agent i TZ har efter bestyrelsens mening ikke gjort sit arbejde godt nok. Han har sendt forkerte
papirer og smølet i ugevis. Pladsleje i havnenfor containeren er gratis i 7 dage, herefter ca. 110$ i
døgnet. En unødig stor udgift -20.650 kr. - som kunne være undgået, hvis agenten havde levet op til vore
forventninger.
Moms fritagelse ej opnået, da der ultimo 2013 kom nye regler på området - så der er også betalt moms
for forsendelsen på 20.834 kr.
Der er i år lavet lånebevis på de 82.781,50 kr. Lånet er rentefrit og afdrages ved frivillige indbetalinger.
Spørgsmål til regnskabet:
Vil underskuddet blive stående til det er afdraget?
Ja. Lånet vil være en særskilt post, så indbetalinger til foreningen ikke går til afbetaling af lånet, men
kun går til KATEMPRIS.
Når Bent bliver træt af at se på posten om x antal år vil restbeløbet indgå som gave.
Hvad har I lært af forløbet?
At det er nødvendigt være meget opmærksom på kontrakten med transportøren og ikke regne med en
aftale uden at følge op. Bent påtænker en henvendelse til udviklingsministeren angående visse
udviklingslandes behandling af gode gaver.
Når containeren står ved skolen indledes der en dialog med ICL (Ivar) med henblik på at opnå en form
for kompensation?
AFGJORT! Anne har lavet en oversigt over mails og tidslinje som vil blive præsenteret for Ivar med
henblik på evt kompensation.
Vil DMR-U give råd, selv om de giver afslag?
Nej desværre. Dorrit gav en kort redegørelse omkring afslaget, hvor DMR-U gjorde opmærksom på, at
de i andre tilfælde har oplevet at midlerne ikke er gået til projekterne eller at projekterne slet ikke er
kommet i gang.

Den danske ambassade vil måske blive kontaktet angående evt. moms retur.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen – Revisor har påtegnet.
4: Fastsættelse af kontingent på baggrund af regnskab og foreløbigt forslag til budget
Budget
Indtægt: 35.735 kr. Udgifter 735 kr. Årets resultat + 30.000 kr. som sendes til KATEMPRIS
Budgettet er blevet til på baggrund af regnskabet for 2013.
Budgettet godkendes.
Kontingent – kan vi lade det stige eller skal vi fastholde kontingentet for 2015?
Debatten omkring kontingent afføder andre input..
Drøftelse af muligheden for at blive ”sponsor” for en elev, og forskellige muligheder for opstilling af
medlemskab af SSK eller SSK Sponsor
Skolepenge for et år vil være ca. 4.500 kr. om året.
( ifht. ansøgning til DMR-U et godt argument)
Lavt kontingent og derfor bedre mulighed for at give et frivilligt bidrag. Nogle medlemmer indbetaler et
fast månedligt beløb.
Forslag: Husstand 300 kr. Forslaget nedstemt
Begrundelser om at fastholde det nuværende kontingent: der er trykt materiale med kontingentsatser på.
Lavt kontingent fastholder bedre medlemmerne og giver mere lyst til frivillige bidrag
KONTINGENTET FASTHOLDES UÆNDRET
Notits på hjemmesiden om at frivillige bidrag modtages…
5: Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
6: Valg af bestyrelse samt suppleant
Bestyrelsen fortsætter uændret, da siddende bestyrelse kun har siddet 1 år – men der skal vælges en
suppeleant
Bestyrelsen foreslår Grethe Svendsen som suppleant – Vil Grethe modtage valg – JA
7: Valg af revisor samt suppleant
Revisor Martin Lyager valgt for næst år også
Da der ikke er nogen der ønsker at blive opstillet, stiller bestyrelsen forslag om Lissie Rasmussen fra
Odense – kasserer i 4. Skt. Georgs Gilde Odense
Lissie Rasmussen valgt.
8: Eventuelt



Er containeren fast i Tanzania?
Ja, som opbevaringssted/brug for skolen. Den er betalt i forbindelse med forsendelsen.
Er der tanker om yderlig indsamling?























Lige nu økonomiske indsamlinger. Senere muligt at samle møbler igen, men vi skal være meget
bedre klædt på til det.
Bent har tanker om at leje opbevaring i en lade hos en bekendt.
Forslag om at lokal snedker laver møblerne.
Skolemøbler ned som modeller så det evt kan løfte området arbejdsmæssigt.
Her bør Anne konsulteres da der kan være problemer med at skaffe materialer af ordentlig
kvalitet.
Erik Schleicher – evt kontakt til andre projekter, da der er mange projekter som lykkes med
container transport.
Speditøren har ikke levet op til sine forpligtigelser.
Kontakt til firmaer som sender til TZ – evt et hjørne i en knap fyldt container.
Sponsorship af tøj, møbler, varer og andet, så der er mulighed for at samle sammen. Erik støder
ofte på problematikken, at det er nemmere at få ting frem for kontanter.
Støttindsamling: sløjfe Julestuen, da der er MANGE julestuer i området. Så måske bedre at have
høst arrangement, muligvis en støttekoncert.
Musikskole koncert lille entre gratis optræden
Afrikansk musik? tja men de vil ofte have noget for det
Arrangementer i Kirken er gratis. Hvorfor ikke entré?
Vigtigt at kirken er gratis.Bedre at vende det om og sige: ” Hvis I synes, I har haft en fantastisk
oplevelse, så går jeres eventuelle bidrag til KATEMPRI.”
Crowfunding – små beløb på nettet – Facebook, nogen der ved hvordan?
Hvad er tanken med frivillige hjælper til bestyrelsen? Hjælpere ved afholdelse af arrangementer.
Tag kontakt når der er noget mere konkret – evt rundsende mail med opfordring, når der er
programsat.
Facebook addressen bør oplyses på hjemmesiden – mail rundsending med facebook – opfordring
til at dele siden
Andre bemærkninger?
Indlæg fra Erik omkring søgning af fonde/klubber – Fonde er tæt på udelukket, da KATEMPRIS
er ny – der skal gerne forligge budget og andet. Skivehus Rotary har doneret – arbejder på at lave
et internationalt projekt – flere klubber fra udlandet som så dobles af DK – hvis det lykkes bliver
det STORT! Der er en ildsjæl i Skivehus der har fået OK for at arbejde på projektet. Erik
forsøger at sælge ideen til flere klubber – kender vi nogle, så giv Erik besked. Så vil han tage
kontakt.
Rotary medlemmer – Lions – Y’s men
Fonde er igen på programmet, der varmes op
Sdr Bjert kirke og Danmission arrangerer tur i november til TZ – Unitas som arrangør. Forslag
om at SSK også arrangerer.

Dirigenten takker for god ro og orden.
Formanden takker ordstyreren og Bent viser billeder samt video fra skolen, som Anne har sendt.
Tak for i aften.

