
 

Bestyrelsesmøde Søndag den 25. september 

Kl. 14.00 

Hos Vera og Bent, Kirketerp 

Hjerte for Afrika 

 

Indkaldte Vera og Bent Skindhøj (VBS), stiftere og udsendte medarbejdere 

Niels Grymer (NG), formand 

Jytta Nebel (JN), næstformand 

Helle Langdahl (HL), sekretær 

Maiken í Dali Nørlund (MN), bestyrelsesmedlem (Hjemmesideansv.) 

Bodil Schou (BS), bestyrelsesmedlem 

Torben Andersen (TB), kasserer udenfor bestyrelsen 

Inge Obel (IO), regnskabsfører udenfor bestyrelsen 

Afbud HL og TA 
 

Niels byder Inge Obel velkommen til bestyrelsesmøde og takker Inge for at hun har sagt ja til at være 

regnskabsfører for foreningen. Niels beklager at Helle Langdahl har trukket sig fra bestyrelsen, men har 

selvfølgelig fuld forståelse for hendes valg. Helle har været med i bestyrelsen i rigtig mange år. Helle har 

været en vigtig person i og for bestyrelsen, engageret og arbejdsom, kommet med mange gode ideer og 

kommentarer og har været en god sekretær. Vi vil savne hende og vi skylder allesammen Helle en stor 

tak. Vi håber og tror, at vi snart får en anden person til at træde ind i bestyrelsen. Niels takker Bodil, som 

har sagt ja til at skrive referat fra dagens møde.  

 Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af referat Godkendt. 

Fremover hedder punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra 

sidste møde.  

 

1A Valg af sekretær JN valgt. 

 

2 Nyt fra Bouar VBS har friske hilsener fra Bouar.  

Fra Bien Venue, som er værkstedsleder, hans arbejde er ikke gået i 

stå mens VBS har opholdt sig i Danmark, han har bl. A. lavet stole, 

som kan sælges. 

Fra Sylvain, der er talsmand/chef for vagterne, som har sørget for at 

passe godt på centeret sammen med de øvrige vagter. 

Fra Jean, som er havemand, men gulerødderne gror ikke så godt.   

Fra Samuel, der er kok, og har sørget for de ansatte har fået mad. 

Fra Stella, som er leder i børnehaven og som arbejder sammen med 

Evodie. Stella har spurgt om hun skal sende invitation ud til 

børnehavebørnene. VBS har bedt hende vente til de er tilbage. BVS 

indkalder Stella til et møde vedr. forventninger til børnehavens 

fremtidig drift, så snart VBS er tilbage. Det er VBS plan, at Vera og 

Mette skal være med i undervisningen i børnehaven. 

Alle i Bouar gav udtryk for, at de glædede sig til at VBS snart var 

tilbage i Bouar. 

Også fader Benedikt, som er katolsk præst i Bouar og som der er stor 

samarbejde med, glæder sig til at VBS kommer tilbage. 

Mette vil her i efteråret også undervise i engelsk og ledelse. 

Bent vil lave en tilfredsstillende fratrædelsesordning med Elysée, som 

har været vores mand og bindeled til offentlige myndigheder i 

Bangui. Bestyrelsen giver grønt lys og der forventes, at der indgåes 

en aftale på ca. 7000 kr. 



VBS forventer, at der kan laves en god aftale med Paul Daina, som 

VBS gerne vil ansætte på centeret. Han vil også være i stand til at 

overtage de opgave, som Elysée indtil nu har varetaget. 

 

3 Orientering om 

visum-situation 

VBS har denne gang haft problemer med at få visum, som de plejer at 

søge i Frankrig. Denne gang har de blot fået et papir på at de må 

komme ind i CAR, som de skal fremvise i Aalborg Lufthavn. Det er 

Aalborg Lufthavn, der er ansvarlig for at de får lov at rejse hele 

vejen, når først de har givet grønt lys. VBS håber at de på torsdag i 

lufthavnen får lov til at rejse. 

VBS forsøger stadigvæk at få permanent opholdstilladelse i CAR. 

4 Regnskab og 

medlemstal 

Orientering ved Inge 

Bent orienterer om økonomien i Bouar fra 1.jan.-14. juni. Den ser 

fornuftig ud.  Genbrug til Syd har dækket alle udgifter til 

containerforsendelser og ekspertudsending. Det er ret flot.  

Genbrug til syd bliver nedlagt pr 1. jan. 2023. 

Bent har været i Sparekassen og beklaget sig over, hvad HfA’s 

udfordringer og udgifter har været i forbindelse med bankens 

sammenlægning med anden bank. Bankbestyrer har opfordret til at vi 

sender ansøgning til Sparekassen Danmarks gavefond til dækning af 

disse udgifter. Der er bl.a. opstået udgifter til nye foldere, GoCard, 

visitkort, ekstra adm. Arbejde (kasserer/hjemmeside) mm.  

MN spørger sin far om han kender udgiften til GoCards. 

VESTER KOPI kontaktes. 

Derefter skal selve ansøgning udarbejdes. 

IO har udarbejdet status pr. 19. september 2022, som hun rundsender 

i dette øjeblik. IO gennemgår tallene. 

Der er registreret 294 medlemmer og 

Der er 101 medlemmer, der har doneret over 200 kr. hver. 

MN undersøger om vi kan have medlemsoplysninger på drev for sig 

selv. – se også pkt. 5 

IO undersøger om det vil være en fordel, hvis vi kan. 

 

5 Gennemgang af 

medlemsliste 

Alle medlemmer på medlemsliste er gennemgået af Vera og BS i 

mandags. Spørgsmål vedr. listen er stillet til bestyrelsesmedlemmer i 

dag.  

Medlemmer, som står på listen og som ikke har meldt sig ud og 

endnu ikke har betalt kontingentet for 2022, kontaktes snarest iflg. 

den aftale, der er indgået mellem Vera og BS i mandags og den 

aftale, der er indgået mellem bestyrelsens medlemmer i dag. 

På næste møde ønskes et punkt på dagsordenen der hedder: Deadline 

for kontingentbetaling.  

 

5A Privatlivspolitik Lister med tidligere medlemmer, som har meldt sig ud slettes. 

MN undersøger nærmere vedr. GDPR og medlemslister. 

 

6 Ansøgninger:  

Y’Men’s 

regionalprojekt 

Cisu 

TA har sendt ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen. 

VBS har sendt ansøgning til Y’Mens bevægelsens regionsprojekt (et 

fællesprojekt, som støttes af alle klubberne i Danmark) - NG får kopi 

fra Bent. Ansøgningen er på 539.000 kr. og er til rejser for pædagog 

og lederskabsudvikling. 

Falck har efter ansøgning fra Mette doneret brandsårsforbindinger, 

som VBS tager med til Bouar (se evt. referat fra august). 

VBS har haft samtale med Maria Graversen, rådgiver i CISU, som 

var meget positiv. Det er ikke realistisk for HFA at ansøge andre 

puljer end den lille pulje, som max. yder 500.000 kr. Den anbefaler 

hun at vi søger. Den omhandler medborgerprojekter. VBS er i gang 



med ansøgningen , som skal indeholde alt det gode projektarbejde 

HfA laver i Bouar og omegn. Ansøgningen skal sendes til Maria 

Graversen. Vores kontaktperson og underskriver er NG, som konferer 

med MN. 

Der er ingen ansøgningsfrist, der kan indsendes hele året. Svar på 

ansøgning kommer senest 4 uger efter ansøgning er modtaget. 

 

7 Collectaz. Se referat 

fra sidst. Stillingtagen 

til deres tilbud. 

MN ridser tilbuddet kort op for IO. IO mener det er helt unødvendig 

udgift, da vi er en meget lille forening og arbejdet med regnskab og 

medlemmer og lister er til at overse. MN er enig. MN giver Collectaz 

besked om, at vi ikke ønsker at gøre brug af deres tilbud. 

 

8 Hjemmesiden skal 

opdateres. Hvem gør 

det? 

Mette og Vera kigger på hjemmesiden sammen og går den igennem. 

Alle i bestyrelsen bør kigge hjemmesiden igennem og sende evt. 

rettelser – tilføjelser til MN. 

 

9 Indvielsen af centeret 

er udsat til foråret i 

håb om, at flere herfra 

vil deltage. Hvornår 

vil være et gunstigt 

tidspunkt? 

Der skal gerne være nogle stykker, der i foråret sammen vil tage af 

sted til indvielsen i Bouar.  

 

Vi udskyder fastsættelse af dato til senere. 

10  Indberetninger og 

andet, der skal huskes. 

Se årshjulet. 

Gennemgang af medlemsliste september/oktober sættes ind i årshjul. 

Årshjul opdateres af BS og rundsendes. 

BS spørger TA om der er et tilbagemeldingstidspunkt fra Slots- og 

kulturstyrelsen. 

 

11 Næste møde SKYPE-møde 24. oktober kl. 19.00 

12 Evt. --- 
Referent Bodil Schou 


