YaSally

Formand Momodou Sise
Fåborgvej 308, st.
5250 Odense SV

Støtteorganisation for Gambia
Web: www.yasally.dk
Tlf. (+45) 2018 7932
E-mail: Sally@yasally.dk
CVR: 32 411 118

Odense, den 12. april 2018

Referat fra generalforsamling
Tirsdag, den 27. marts 2018 kl. 19.00-22.00
i Sognehuset i Højby (nabo til kirken), Højbyvej 37, 5260 Odense S

1) Valg af dirigent
Knud Damgaard blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen
vare rettidig indkaldt.
2) Valg af referent
Ida Bruun blev valgt.
3) Bestyrelsens beretning om året der gik v/formanden
• Antal medlemmer
o Der var 67 medlemmer i 2017 – stort set uforandret i forhold til 2016
• YaSally Cup
o Efter en pause i 2016 blev YaSally cup’en igen afviklet i 2017 med 16 hold
(forskellige landsbyer). Cup’en blev finansieret med 7.000 kr. fra foreningen,
idet det ikke har været muligt at finde sponsorer.
o Fodboldturneringen afvikles igen i 2018, og er netop startet med 16 hold, som
sidste år (følg med på vores Facebookprofil)
• Den nyvalgte præsident har nu siddet et stykke tid, og samfundet udvikler sig
positivt og demokratisk
• YaSally deltog ikke på Højby Marked i 2017, da sidste deltagelse ikke gav nogle
blivende medlemmer
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• Bevilling af container
o I foråret blev der afsendt en container, primært med skolemøbler, sportsudstyr
og tandlægeudstyr - pakning og forsendelse blev lidt forsinket. Vi pakkede selv
containeren. Ankomst i april i Gambia og fordeling af indhold efter
distributionsliste fra os (alle skolemøbler til Kerr Cherno skole)
o I november 2017 var Sise på projektrejse for at følge op på vores fremsendte
udstyr og drøfte fremtidige initiativer
o Tandlægeprojektet, der tidligere er omtalt, er af de frivillige tandlæger udskudt
til efteråret 2018 af arbejdsmæssige årsager
• Sponsorbørn – har uændret 12 børnesponsorater og ønsker pt. ikke at etablere flere
• Efter afsendelsen af sidste container i foråret 2017 er der igen indsamlet meget
udstyr, som er oplagret hos Lars Otto – der er rigtig mange skolemøbler og
sportsudstyr mv.
• Primo 2018 fik vi bevilget endnu en container, som vi pakker selv med alt det
indsamlede udstyr, igen primært skolemøbler, men også mange andre ting. Der
bliver stillet større og større krav fra den bevilgende myndighed ”Genbrug til Syd”
om formalia mv., der skal opfyldes – Yasally lever dog til fulde op til deres krav,
hvilket andre store og veletablerede foreninger har haft problemer med, og derfor
fået afslag på finansiering af containerforsendelse
• Der arbejdes pt. på at lave et samarbejde mellem Højby skole og YaSally på
skoleområde, som en slags venskabsklasser der kan følge hinanden – aktuelt er der
tale om 8. klasser. Sise har holdt et oplæg i en klassetime for to 8. klasser på Højby
Skole i marts 2018
• Formanden orienterede om, at den første container blev afsendt i 2011 og der er i
alt sendt 6 containere af sted nu – det er den 7. container, der skal pakkes nu. Alt
det fremsendte udstyr distribueres efter forud fastlagte planer i samarbejde med den
gambianske søsterorganisation, og der føres log over, hvilket udstyr der er fordelt
hvorhen
• Donationer i årets løb
o Højby Skole – SIF – Dalum IF – Næsby skole – Lægerne Schmidt og Brobæk –
OUH - Multiatleten
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Formanden takkede alle der har støttet foreningen i årets løb i form af medlemskaber,
sponsorater, donationer, frivilligt arbejde, lagerfaciliteter og meget andet.
4) Fremlæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren (regnskab 2017 vedlægges
dagsorden)
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
5) Forslag til næste års budget, herunder fastsættelse af medlemskontingentet for
2018 v/kassereren (budget 2018 vedlægges dagsorden)
Budgettet blev gennemgået, herunder forslag til størrelsen af kontingentet for 2018.
Bestyrelsen indstillede, at bibeholde kontingentstørrelsen på 150 kr. for alm.
medlemmer og 50 kr. for yderligere husstandsmedlemmer.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens indstilling og bibeholder kontingentets
størrelse.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode, samt revisor
På valg af er:

Sekretær:

Ida Bruun (modtager genvalg)

Revisor: Knud Damgaard (modtager genvalg)
(ikke bestyrelsesmedlem)
Bestyrelsen består af: Formand og stifter:
Næstformand:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem og medstifter:
Bestyrelsesmedlem:

Momodou Sise
Ousu Ndong
Ida Bruun
Lars Andersen
Adam Hansen

Revisor:
(ikke bestyrelsesmedlem)

Knud Damgaard

Sekretær Ida Bruun og revisor Knud Damgaard blev genvalgt uden modkandidater.
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7) Indkomne forslag (indsendes til formand pr. mail senest 7 dage før
generalforsamling)
Der var ikke indkommet nogen forslag.
8) Eventuelt – ordet er frit for alle til at komme med gode ideer osv.
Knud orienterede om, at YaSally er blevet godkendt af Odense Renovation til frit at
afhente frasorterede genbrugsting på Snapindgården mod forevisning af legitimation.
Der bliver frasorteret mange gode ting, som matcher vores støtteprojekt.
Knud og Lars B. orienterede om, at der fortsat arbejdes med at finde en sponsor til
YaSally Cup. Sise blev bedt om at sende billeder af SIF-fodboldtrøjer med logo på
deres sponsorer til Knud og Lars B.
9) Formanden vil fortælle om sin projektrejse til Gambia (vores distrikt) i
november 2017, samt vise billeder og video fra turen
Formanden fortalte om sin projektrejse i november 2017 og viste en del billeder og
video fra rejsen.

Afslutningsvis havde Winnie lavet en lille påskekonkurrence for de fremmødte, hvor man
skulle svare på nogle spørgsmål om foreningen – der blev uddelt 1., 2. og 3 præmier i form
af store påskeæg. Tillykke til vinderne.
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