4. august 2022

Referat fra generalforsamling
Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 4. august 2022 kl. 15.00 i
Gørslev Forsamlingshus, Trekanten 10, 4100 Ringsted.

Dagsorden og referat
1. Valg af dirigent og referent
Gunnar Hansen blev valgt som referent og Leif Lørring som dirigent. Leif konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt iflg. § 6 i vedtægterne.
2. Beretning om foreningens virksomhed
Anselme Bankambona redegjorde for corona-året 2021, restriktionerne og virkningerne heraf for
Byg1By. Mange møder blev afholdt on-line. Det har været svært fra Danmark at vide, projekterne i
Burundi fungerede. Bestyrelsesarbejdet i Danmark blev i høj grad udført af den tidligere formand –
ofte uden at resten af bestyrelsen blev inddraget.
Fuglehuse blev fortsat bygget, og foredrag blev holdt i Danmark.
Medlemstallet er steget fra 144 til 195 i 2021.

Anselme besøgte projektet i Burundi i efteråret 2021 og konstaterede fejl og mangler. Rapporten
herom videregav den daværende formand, Bjarne, ikke til den øvrige bestyrelse.
Anselme konstaterede, at de fleste projekter var flyttet fra Kamakara og nogle afsluttet, hvilket
formanden ikke havde oplyst til bestyrelsen. På forespørgsel tilkendegav Anselme, at det er på
Bjarnes og Gilberts initiativ at disse ændringer blev gennemført. Bjarne har ikke ønsket at redegøre for beslutningerne, men trak sig i marts 2022, da der opstod spørgsmål om hans embedsførelse.
Ved Anselmes besøg som ny formand for Byg1By Danmark i maj/juni 2022 konstaterede han mismod i Kamakara og problemer med driften af klinikken, som dog har skabt meget tilfredshed i området. Vores indsats er meget værdsat i Kamakara; der forestår et genopretningsarbejde i vores
projekter. Der er fx problemer med for høje lønninger i forhold til Burundi-niveau.
Der blev valgt ny ledelse i Byg1By Burundi samtidig med Anselmes besøg.
Mange af de oplevede problemer skyldes manglende samarbejde i den ”gamle” bestyrelse – foruden corona. Anselme ser optimistisk på fremtiden i Kamakara.
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3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Jørgen Jørgensen gennemgik hovedtal i regnskabet, i alt 330.683 kr i indtægter, udgifter:
52.061 kr, hvoraf beløbet for revision og regnskabsmæssig assistance er 10.044 kr = overskud:
278.622. Der blev i 2021 overført 312.205 kr. til projekterne i Burundi.

Foreningens planer og fremlæggelse af budget for det kommende år
2022 har fået os til at genoverveje Byg1Bys startværdier og vores grundlæggende mål. Vi står
overfor et stort genopretningsarbejde: Renovering af misligholdte boliger, køkkenhaverne (Grøn
Revolution) og forskellige værksteder (Kassavamøllen, snedkerværkstedet og systuen).
Bestyrelsen ønsker at genoprette den faldende boligstandard i de eksisterende huse ved at introducere en ny byggemetode med længere holdbarhed (”Mangobricks”, som ligner LEGO-klodser).
Bestyrelsen besøger i år det danske firma, som producerer maskinen til at presse stenene. Vi planlægger at besøge LEGO og prøve at inddrage dem i projektet, fx ved at kalde byen ”LEGO-byen”. Vi
har en donor til de nævnte maskiner. Der er ikke patentrettigheder på maskinerne, som evt. kan
bygges i Burundi.
På forespørgsel blev det oplyst, at Sundhedshuset er bygget med brændte sten.

Bestyrelsen ønsker at genindføre princippet om ”hjælp til selvhjælp” og bruge lokale håndværkere
mm til byggeri og øvrige projekter.
Vi forventer i 2022 indtægter for 170.000 – 200.000, heraf Tipsmidler: 50.000 kr.
4. Fastlæggelse af kontingent
Kontingent fortsætter som hidtil: 100 kr for enkeltpersoner; 150 kr. for familiemedlemsskaber pr
år.
5. Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Anselme Bankambona – valgt
Thorkild Høy – valgt
Marie Kvistgaard – fratræder
Jørgen Jørgensen – valgt
b. Suppleanter.
Kristian Bendix blev genvalgt
Knud Koldkær ønsker ikke genvalg.
Der var enighed om at lade bestyrelsen supplere sig selv med en suppleant i løbet af valgperioden,
hvis en egnet kandidat viser sig.
c. Revisor.
Samme revisor (revisionsselskabet Jan Kristensen CVR# 35383646) fortsætter.
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6. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogle forslag.

8.
Eventuelt
Det blev spurgt, om der er nogen der vil male en kasse med tema: lakrids til Hattesens lakridsfabrik?
Vi skal på marked i Køge d. 13.8. og 28.8. – med gratis stand.
Der var 16 fremmødte medlemmer.
Som dirigent
Leif Lørring
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