Generalfrosamling 27/4-2015

Referat
Tilstede: Vinni Jensen, Sanne Lemann Sørensen, Preben Lemann Sørensen, Annette Lemann, Steen Larsen,
Lars Konradsen, Vinodh Kumar

1)

Valg af dirigent: Preben fastslog at indkaldelsen var rettidigt indkaldt.

2)

Valg af referent: Annette

3)

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Sanne fortæller:

Koncert: Foråret gik med at planlægge koncert, som vi holdte på Musicon den 31. maj. Her havde
vi ca. 50 optrædende og frivillige, og 50 gæster, hvilket virkede af meget lidt, men dog gav et
overskud på lige over 7000kr.
Spejderne: Det Danske Spejderkorps, Antvorskov, divisions lejr, donerede lige over 15.000kr.
Min tur til Kenya: jeg tog derned i 1 måned, og samlede det lille hold på 5 personer, både nogle jeg
kender godt, og nogle nye folk. Vi registrerede en CBO (Community Based Organisation) og fandt
nogle samarbejdspartnere, i form af en anden skole, og mulige andre. Jeg var med til at bygge på
deres udstillingsrum, hvorfra de kan sælge deres kunst til besøgende, og deres lille værksted i
baghaven hos Mike. Vi lavede også en aftale med Nairobi Fashion Week, som løb af stablen i
slutningen af Oktober, hvor gruppen i Kenya udstillede nogle figurerne. Det har dog efterfølgende
været svært at holde kontakten og få oplysninger fra Kenya, og derfor også svært at følge med i
udviklingen på skolen og for de unge. Vi glæder os derfor til at få besøg fra Kenya her i midten af
maj.
De beløb som vi havde fået ind via koncerten og spejderne, plus en del af det vi havde fra tidligere
år, er blevet brugt på at opbygge værksted og udstillingsrum, registrerede en CBO, og købe
materialer til i hvert fald den første måned. Derudover gav vi også penge til at de kunne starte et
’hønseprojekt’ som de stadig er ved at opbygge.
Derefter havde vi en række markeder, bl.a. i Trekroner, i Stenlille kulturhus, på Fyn, et julemarked i
Roskilde og et på RUC, på kunstnergården ved Dianalund og på det etniske marked. Derudover
havde Lars’ mor også figurer med på markeder, og Caja og Sandra havde med ude. Alt i alt en
masse markeder i efteråret, som gav godt.
Vi havde også 2 frivillige, hvor den ene, Louise var meget aktiv i forbindelse med både koncerten,
og markederne i Roskilde området. De 2 frivillige er sprunget fra, men til den kommende koncert
har vi en del nye frivillige, hvoraf flere af dem gerne vil være engageret i selve foreningens arbejde
fremover. Til den kommende koncert den 16. maj, har vi fået flere frivillige i planlægningen end
sidste år, og der er flere ting som vi har haft mindre stress med – men det at finde sponsorer (i

tide) og være sikker på at få nok publikum til at dække udgifterne, har været og er stadig en
udfordring.

4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ved Preben: Se regnskabet vedhæftet
denne mail. Regnskabet godkendes.
5)

Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

Sanne: Jeg kunne godt tænke mig at vi i år, kikkede lidt mere på organisationens struktur, fandt
’den gode historie’ vi kan sælge, andet end bare det sædvanlige, måske holde et længere møde
eller en workshop en dag, hvor vi finder ind til kernen af foreningen, og finder en måde at
engagere folk på. Hvem vil være med til det, og hvornår skal det være? Vi laver et
udviklingsseminar den 19/9
Sanne: Samtidig syns jeg vi skal fortsætte med at tage på markeder, afholde små events (måske
fællesmiddage eller mindre intim-koncerter, månedlige cafe´aftner med kenyansk mad,
internationalseminar: oplæg ved en eller anden og hygge bagefter) og evt. tage mere ud og holde
foredrag. Forslag til steder eller events modtages gerne. Sanne vil holde en introaften til
emmanuel arts datoen skal være på plads. Cku.dk
Sanne: Dennis fra Kenya kommer forbi i 1 uge, er der noget vi kan gøre for at styrke forholdet
mellem Danmark og Kenya foreningerne nu vi har ham heroppe? Evt. mødes med bestyrelsen, (til
koncerten eller lige efter), eller vise ham eksemplar på nogle andre foreninger der har succes i
udlandet? Forslag? *Lars forbereder lidt program evt med noget foredrag fra Dennis på
universitetet.
Lars: Mulighed for at melde Emmanuel Arts ind i Campus Innovation. For større kendskab til
foreningen med 10% af medlemskontingent. *Vi melder os ind i Campus Innovation for 10% af
sidste års medlemskab, dvs. 90kr for år 2015.

6)

Fastsættelse af kontingent 2016 for hhv. a) enkeltpersoner og b) foreninger, selskaber

a) 120,-/år for enkeltpersoner eller 10,-/måned
b) 600,-/år for foreninger og selskaber eller 50,-/måned

7)

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

Preben Lemann er på valg som kasserer og går af, Steen Larsen modtog det job med glæde.

Sanne Lemann Sørensen er Formand
Annette Sørensen er sekretær
Lars Konradsen, Caja Larsen, Sandra Larsen, Malene Skude, Maja Verland, Vinodh Kumar og Yu
Zhao kommer ind som bestyrelses medlemmer.

8) Valg af revisor. Denne må ikke være i familie med formand eller kasserer, og behøver ikke
være medlem af foreningen. Der er ikke noget krav om, at det skal være en professionel revisor.
*Vinni blev genvalgt.
9) Eventuelt: Lars: vi skal udvikle på vores ungdomsarbejde. Vi skal have nogle kenyanere med i
foreningen.

Næste bestyrelsesmøde og medlems-engagement er søndag den 14. juni kl 14-16 og
bestyrelsesmøde bagefter kl. 16-18, fælles spisning til slut.

