
Generalforsamling for Emmanuel Arts 2014 

Referat: Annette 

Til stede: Sanne, Annette, Preben, Caja, Sandra, Malene, Lars 

 

1)      Valg af dirigent: Sandra 

2)      Valg af referent: Annette 

3)      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

Sanne fortæller:  

 Markeder: Prismen (Amager) 

Gladsaxe kræmmermarked 

Sorø Trailersalg  

Sankt Hans i Stenmagle 

Kulturhuset i Stenlille (2 gang)  

Niløse borgerforening (foredrag og salg) 

Birkegårdens Haver 

Det Etniske Marked (høve) 

 Lavet ny hjemmeside, pt kun på dansk 

 Købt figurer fra Kenya, med nye træ-figurer – vil fokusere mere på andre måder at 

samle ind på, da det er dyrt at importere, med told og porto mm.  

 Haft lille salg til Australien (flamingoer), men stort salg til Sandra, som del af et 

skoleprojekt.  

 Kun fået 1 nyt medlem i 2013 – hvordan kan vi få flere? I år er 4 nye allerede 

kommet til (2 frivillige + 2 andre).  



4)      Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Se bilag 1 

Konto nummer: reg 2204 konto 84 79 89 13 20 

Regnskabet er godkendt. 

5)      Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Ingen indkomne forslag. 

6)      Fastsættelse af kontingent for hhv. a) enkeltpersoner: uændret 50,- /prs. 

Det er også muligt at lave det som fast bankoverførsel. Feks 5 kr / måned eller 1-2 kr / uge 

 b) foreninger, selskaber: uændret. 

7)      Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant, 

På valg: alle 

Formand: Sanne 

Kasserer: Preben 

Ung i bestyrelsen: Sandra 

Sekretær: Annette 

Bestyrelsesmedlemmer: Caja, Malene, Lars. 

8)      Valg af revisor: Vinni 

9)      Eventuelt 

Sandra: Butik (Mission Afrika) i Frederiksværk vil måske gerne ha noget ståenden, Caja 

og Sandra forsøger at lave en aftale. 

Sandra: Har lavet projekt i skolen, hvor alle hørte om Kenya. 

Sandra: Skal på kræmmermarked i Frederiksværk den 3. maj. 



Annette: om inter-spejd2014 donationer med pantflasker. 

Preben: laver en medlemskonto, hvor vi har et konto-nummer på flyerne til at styrer 

indbetalingerne. Sanne har en konto der skal bruges. 

Sanne: I år har vi 2 nye frivillige, som vil hjælpe Sanne med at dele flyvesedler ud, tage på 

markeder, og arrangere events, samt mange andre ting.  

Sanne: er i gang med at planlægge en stor velgørenheds-koncert i Roskilde d. 31. maj, om 

aftenen på musikcon. Når vi laver et event på facebook, må I meget gerne dele det, og 

hvis I vil hjælpe med at hænge en plakat op på jeres arbejdsplads el.lign vil det også være 

godt. Det kommer til at koste mellem 50 og 75 kr, og vi håber på over 100 gæster. Vi 

håber på rigtig mange fremmødte. Hvis nogen har lyst til at hjælpe med det praktiske på 

selve dagen, må i endelig sige til. Hvis nogen har lyst til at skrive artikler og sende ud, er 

det også meget velkomment. Malene, Lars, Preben og Caja vil gerne hjælpe op til og på 

dagen. Kontakte Sylvester 

Sanne: tager til Kenya i hele juli, og mødes med Mike – hun har også fået kontakt til nogle 

frivillige fra en Rotaract club i Ngong, som gerne vil hjælpe med at komme videre med den 

Kenyanske del af arbejdet (pt er de ved at lave et budget for os).  

Sanne vil også lave noget for spejderne i DK som har lejr i samme periode.  

Malene: hvordan kan vi få flere medlemmer? Malene har nogle netværk hun vil forsøge at 

komme ind den vej igennem. 

Lars: vi skal ha en velkomst pakke med flyers og nyhedsbreve. Vil gerne lave noget med 

film. 

Således opfattet af  

Annette Lemann 

 


