Generalforsamling hos Emmanuel Arts’ Venner(EAV) d. 28. marts 2012
Deltagere: Preben Sørensen, Vinni Jensen (dirigent), Sanne Lemann, Anne-Grethe Martens og Annette
Lemann (ref.)
Sanne fortalte om sidste års markeder og tiltag for at rejse penge:
Kongskilde marked (ca 2000kr på 2 dage)
Munke Bjergby
Stenmagle sommerfest (ca 1000kr)

Trekroner festival (40kr)
Julemarked RUC (ca 2000kr på 4 timer)
Sølvbryllup (8 nye medlemmer, lidt salg)
Rockwool ansøgning (til opbygning og opstart af skole i Kenya, ca. 1mill.) vi fik afslag.
Preben fremlagde regnskabet og redegjorde for forhandlingerne med told og skat, hvorefter vi skal til at
betale moms af alt salg. Det har medført en stigning på alle figurerne. Sanne undersøger hvordan andre
velgørenhedsorganisationer gør. Regnskabet var revideret og blev godkendt.
Sanne havde flere forslag til tiltag bl.a. har hun meldt sig EAV ind i Projekt rådgivningen og meldt sig til et
kursus i LFA den 2.-3. maj. Via www.prngo.dk kan der ses mere om projekt rådgivningen, der har flere
foredragsaftner og kurser og har mange af de dele som Sanne mangler i forhold til velgørenheds arbejdet
og at arbejde som ulandsfrivillig. Sanne sender flere oplysninger til Anne-Grethe som gerne vil med.
Vi havde en idé-runde ud fra Sannes forslag om hvad vi skal deltage i fremover. Vinni kontakter Niløse
borgerforening og Anne-Grethe kontakter ”go’morgen Danmark” og Soroptimisternes lokalforeninger på
Sjælland. Vi venter lidt med Y-men club og lign. for Sanne læser til eksamen og det skal der også være plads
til. Sanne kontakter Patrick (journalist) i Kenya om han kan lave film og tage fotos fra området som vi kan
bruge ved foredrag m.m. Preben laver et brev vi kan sende ud til folk der er gode at ha’ med i bestyrelsen.
Kontingentet fastholdt på 50 kr pr. næse
Sanne blev valgt som forkvinde og Anne-Grethe næstforkvinde, Preben som kasserer og Annette til
sekretær, Vinni er medlem i bestyrelsen og revisor. Vi ønsker flere i bestyrelsen og lader 2 pladser stå åbne
til f.eks. Malene og Caja .
Sanne fremlagde planer for foråret om ”alternativ messe i haven” i pinsen samt Sct. Hans
Således opfattet af Annette Lemann

