
 Referat fra generalforsamling i Hjerte for Afrika den 19 marts, 2016 

 

Dagsorden: 

1)     Valg af dirigent 

2)     Valg af referent 

3)     Bestyrelsens beretninger 

4)     Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget 

5)     Fastsættelse af kontingent 

6)     Evt. ændring af vedtægter vedrørende indbetaling til medlemskab 

7)     Indkomne forslag (Ingen forslag indkommet, punktet bortfalder) 

8)     Valg af bestyrelse og suppleanter. 

·         Bestyrelsen har modtaget tilsagn fra medlem/arkitekt Preben Nørlund 

om at modtage valg til i bestyrelsen. Preben Nørlund vil således indtræde i 

bestyrelsen i stedet for Hans Jørgen Jørgensen, der af private grunde har 

ønsket at udtræde af bestyrelsen. 

·         Da der ikke er indkommet andre forslag til bestyrelsesmedlemmer og da 

de 2 medlemmer, der er på valg godt vil modtage genvalg, bortfalder valg af 

bestyrelse. 

·         Bestyrelsen ønsker, at der vælges en suppleant. En suppleant kan 

vælges og fungere med en bestyrelsesgodkendelse indtil næste 

generalforsamling. Dette punkt gennemføres. 

8 b) Valg af revsior 

9)     Evt. 

 

 

 

Referat 
 

1) Valg af dirigent 

Claus Langdahl er foreslået af bestyrelsen og er valgt. 

Indkaldelsen er udsendt rettidigt og denne forsamling er derfor lovlig og 

beslutningsdygtig. 

Gennemgang af dagsorden, hvorunder punkt 7 bortfalder, da det er en fejl og til 

dels falder ind under punkt 6.  

Desuden mangler punktet ”valg af revisor” som indgår som under punkt 8, som 

8a Valg af revisor 

2) Valg af referent 

Helle Langdahl foreslået og valgt 



3) Bestyrelsens beretninger 

Kort introduktion af bestyrelsen ved Bent Skindhøj 

Formandens beretning ved Bent Skindhøj vedhæftet som bilag 

Beretningen godkendt enstemmigt af generalforsamlingen 

Vera Skindhøj aflægger rejseberetning. Se vedhæftet bilag 

 

4) Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget 

Regnskabet er vedlagt. Vi har skiftet regnskabsprogram i løbet af året til et der 

er billigere. Hanne Vejby har ført det indtil for ganske nylig. Regnskabet er nu 

overgået til Thorkild og Inge Marie Andersen 

Indtægter 131.053,75 kr 

Udgifter 57.981,26 kr 

Aktiver i alt ved udgangen af 2015 på 77.856,30 kr 

Regnskabet godkendes enstemmigt 

Budget fremlægges af Bent Skindhøj. 

Spørgsmål til punktet VISA  - hvad er det, har det noget med VISA kort at gøre? 

Det er på visa til indrejse i landet. Det har intet med et VISA kort at gøre. 

 

5) Fastsættelse af kontingent 

Oplæg fra bestyrelsen er vi fastholder de 50 kr årligt, da det fint kan dække de 

administrative udgifter i foreningen. Det godkendes. 

 

6) Evt. ændring af vedtægter vedrørende indbetaling til medlemskab 

Dette punkt er ikke aktuelt/bortfaldet 

 

7) Indkomne forslag (Ingen forslag indkommet, punktet bortfalder) 

 

8) Valg af bestyrelse og suppleanter 

Bestyrelsen har modtaget tilsagn fra medlem/arkitekt Preben Nørlund om at 

modtage valg til i bestyrelsen. Preben Nørlund vil således indtræde i bestyrelsen 

i stedet for Hans Jørgen Jørgensen, der af private grunde har ønsket at udtræde 

af bestyrelsen. 

Preben er 46 år, er arkitekt og bosat i Randers. Han har ingen relationer til 

Afrika, men synes at han gerne vil støtte op om det formål HfA har og ønsker at 

være med til at gøre en forskel for CAR. Et stærkt arbejde derude kræver et 

stærkt bagland og det vil han også gerne arbejde for. 

 

·         Da der ikke er indkommet andre forslag til bestyrelsesmedlemmer og da 

de 2 medlemmer, der er på valg godt vil modtage genvalg, bortfalder valg af 

bestyrelse. 



Bestyrelsen ønsker, at der vælges en suppleant. En suppleant kan vælges og 

fungere med en bestyrelsesgodkendelse indtil næste generalforsamling. Der er 

ingen der ønsker at stille på. Villy Mølgaard foreslåes, men han takker nej i 

denne omgang. 

 

   8a)     Valg af revisor 

Sofie Skindhøj Timmermann foreslåes til revisor for regnskabet 2016 og 

godkendes. Hun vil gerne at bestyrelsen overvejer at bruge finde et andet 

regnskabsprogram, der er lettere at revidere. 

 

9) Evt. 

Bent fremlægger byggeprojektet og der er en god snak deromkring. 

Tak til Hanne Vejby for sit arbejde med regnskabet 

 

 

19/3-2016 

 

Claus Langdahl 

Dirigent 


