Generalforsamling 19/7 2020
Tilstede: Malene, Sanne, Annette, Preben.
1) Valg af dirigent - Annette
2) Valg af referent - Sanne
3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Formanden fortæller:

2019 startede ud med et spændende udviklingsmøde d. 27. januar. HEr
mødtes bestyrelsen og den frivillige, og lavede konkrete mål for 2019. vi fandt
frem til 3 konkrete mål for 2019: 1) At vi har 6 bestyrelsesmedlemmer + 2
suppleanter. 2) At 85% af bestyrelsen deltager ved hvert møde. 3) At deltage
ved min. 5 markeder. Vi har ikke været gode nok til at evaluere løbende og
justere målene.
Ved generalforsmalingen d. 6. april sagde vi farvel til Kevin, Caja og Nick, som
alle valgte at melde sig ud af bestyrelsen, primær pga. For lang afstand, og vi
kunne sige velkommen til Malene som overtog posten som kasserer. Vi
besluttede også at åbne op for læbende indmelding af nye
bestyrelsesmedlemmer, for at imødekomme vores mål om 6 + 2.. Men dette
mål kom vi desværre ikke i land med i 2019.
Vi havde lavet en stor bestilling af figurer fra Kenya i slutningen af 2018 som vi
ventede længe på, og desværre nåede de akkurat ikke frem til vores første
marked, Couleur Café i Kbh, men kom nogle få dage senere. Dog var vi så
“heldige” at vores venskabs-forening Jamb påo Schule, som også hjalp børn i
Kenya, var nødt til at lukke ned og derfor donerede alt deres overskydende
salgs-produkter til os, samt nogle borde og smykke-standere mm. Dette har
gennem året givet os en god ekstra indtjening. I regnskabet er disse ting det
meste af ‘donations’-indtægten. Der er stadig en hel del ting og sager tilbage,
som vi nok skal få glæde år et par år endnu - vi regnede ud at der var for en ca
markeds-pris på 10.000kr hvis alt bliver solgt til den ønskede pris.
Vi brugte en del af sommeren på at planlægge og forberede vores banko-spil,
som skulle have været afholdt i September, men desværre måtte aflyses pga
sygdom - og ærgeligt at det så igen blev udskudt pga Covid-19. Det betyder
dog at når vi en dag finder en ny dato, har vi både præmier og en del af det
praktiske på plads, der bare lige skal opdateres.

Vi havde en del markeder henover sommeren og efteråret, og til jul lavede vi
vores første jule-komsammen for bestyrelsen og dens familier. Dette var super
hyggeligt, og forhåbentlig en tradition vi holder ved :-)
Udover de 7 markeder vi var til, forsøgte vi at få nye frivillige til bestyrelsen via
frivilligjob.dk, men uden noget resultat. Vi lavede en ‘ugens tilbud’ kampagne
henover sommeren, med smykker til tilbudspris, men dette gav desværre ikke
et eneste salg. Til gengæld lavede vi i December en lille indsamling til en
julemiddag og julegaver til de unge i Kenya. Dette var en success for 2. år i
træk (ca 700kr).
Vi afholdte 3 ordinære bestyrelsesmøder i 2019, i marts, maj og september, og
resten blev arrangeret og aftalt via facebook.
Oversigt over markeder (med evaluering og ca.-indtægter):
Couleur Cafe 25. maj, første marked - nærmest ingen figurer, men salg på ca
1300kr.
Dalmose marked 22. juni - meget lang dag, få besøgende! Ca 900kr
Korsør 3. august - hyggelig dag. Ca. 1100kr
Foreningsdag i Stl, 24. august - hyggelig dag, ikke meget salg. Ca. 900kr
Frølunde marked 25. august - kun egne værer med, lang dag. Ca. 700kr.
Swahili festival 5. oktober - Meget lang dag, kun lidt salg. Ca. 1100kr
Kreativ marked stl. 2. November - ikke så mange besøgende, ca. 400kr
4) Det reviderede regnskab
forbehold for justeringer.

forelægges til godkendelse -

Godkendt med

5) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer - Intet
6) Fastsættelse af kontingent for hhv. a) enkeltpersoner og b) foreninger,
selskaber - kontingent sættes til a) 150kr. Og b) 500kr
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Sanne Lemann genvælges som formand
Malene Topp genvælges som kasserer
Vinni Jensen genvælges som sekretær

8) Valg af bilagskontrolant 9) Eventuelt - Intet

Vinni genvælges

