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Afholdt tirsdag den 24 marts 2020 kl. 15. 

REFERAT 
1.	 Valg af dirigent.


	 Bestyrelsens forslag til dirigent, Leif Lørring, blev valgt til at lede 	 	 	
	 generalforsamlingen. Dirigenten bekræftede, at generalforsamlingen var 	 	
	 lovlig indkaldt. 


2.	 Beretning om foreningens virksomhed i 2019.


I Danmark: 

Der har været en stor produktion af fuglekasser fra alle de dedikerede kunstnere, 
hvilket vi er yderst tilfredse med, da kunstnerne udgør en af hjørnestene i 
foreningens virke. Vi fik en stor ordre på kunstner dekorerede fuglekasser sidst på 
året, der  skulle bruges som julegave til medarbejderne på en mellemstor 
virksomhed.


Der har som sædvaneligt været salg af fuglekasser ved forskellige lejligheder, og 
der er afholdt diverse foredrag for at fortælle om, hvad vi laver.


I årets løb er der afholdt ialt 5 bestyrelsesmøder.


Vi har i 2019 udsendt 2 nyhedsbreve.


Samtidig har hjemmesiden fået et nyt og mere professionelt udseende.


Derudover har vi lavet en række videoer som i kort form fortæller, hvad vi laver i 
Burundi. Heri fortæller befolkningen i Burundi, hvad de synes om vores aktiviteter. 
Alle videoerne ligger på foreningens facebook side.


For anden gang har vi fået et tilskud fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende 
almennyttige organisationer, populært kaldet Tipsmidlerne, på ialt 49.153 kr.


I Burundi: 

I årets løb har 2 bestyrelsesmedlemmer været på besøg i Burundi. 
Hovedaktiviteten i Kamakara i 2019 var fortsættelsen af den grønne revolution, 
iværksættelsen af mere voksenundervisning, udvidelse af systuens arbejde med 
bl.a. syning af skoleuniformer, fortsættelse af kaninprojektet samt oprettelsen af en 
sparekasse.


Samtidig er det besluttet at udvide foreningens operationsområde i det nordlige 
Burundi, så det ialt inkluderer 4 byer tæt på hinanden, med en total befolkning på 
over 6.000 mennesker.

Beretningen blev taget til efterretning.



3.	 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.


	 Det fremlagte reviderede regnskab for 2019 blev gennemgået og 	 	 	
	 efterfølgende godkendt.


4.	 Foreningens planer og fremlæggelse af budget for det kommende år.


Som nævnt på de sidste års generalforsamlinger er det besluttet at øge fokus på 
følgende hovedområder: (1) Vores primære fokus vil være at gennemføre en 
udvidet grøn revolution dækkende de nye byer, inklusive udvidelse af kaninhold i 
de nye områder. (2) Dette komplementeres af sparekassen som forventer et øget 
udlån til især lagerkapacitet for fødevarer og forarbejdning af landbrugs afgrøder. 
(3) Sundhedscenteret forventes at blive klart i løbet af året, når de endelige 
godkendelser er opnået. (4) Den successfulde voksenuddannelse vil også blive 
udvidet til de nye byer, da der også her er mange voksne som ikke kan læse, 
skrive og regne.


I alle tiltag vil der som sædvaneligt være et meget stort fokus på og involvering af 
kvinder.


	 Budget for 2020: Der forventes en samlet indtægt på mellem 200.000 og 		
	 300.000 kr.


5.	 Fastlæggelse af kontingent.


	 Kontingent for enkeltmedlemmer: 100 kr. per år.

	 Kontingent for familier: 150 kr. per år.


6.	 Valg.


	 Bestyrelsesmedlemmer:

	 På valg: Jørgen Jørgensen, Anselme Bankambona, Thorkild Høy og Marie 

	 Kvistgaard. Alle blev genvalgt.

	 

	 Bestyrelsen består herefter af:

	 Bjarne Larsen Kron	 

	 Anselme Bankambona

	 Thorkild Høy

	 Marie Kvistgaard

	 Gunnar Hansen

	 Jørgen Jørgensen

	 

	 Suppleanter:

	 På valg: Kristian Bendix og Knud Koldkjær. Begge blev genvalgt.

	 

	 Revisor:

	 Revisionsfirmaet Jan Kristensen


7.	 Indkomne forslag.


	 Der var ikke indkommet forslag.




8. Eventuelt.

lntet at bemærke.
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