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Den 20. marts 2015 

  

 

Referat fra generalforsamling 

 tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00-22.00 
i Sognehuset i Højby (nabo til kirken), Højbyvej 37, 5260 Odense S 

 
 
 

Deltagere: Winnie Andersen, Kristian Bjerg, Trine Winther, Adam Hansen, Maria Carduso, 
Henrik Juel, Steen Juel, Ole Jepsen, Knud Damgaard, Dagmar Cornett, Lars Andersen, Mass 
Sise, Momodou Sise, Isha Sise, Jette Bram, Lars Bram, Anker Pedersen, Karen-Bodil 
Pedersen. 
 
 
1) Valg af dirigent 
Knud Damgaard blev af bestyrelsen foreslået som dirigent, og enstemmigt valgt. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet, jf. vedtægterne. 
 
2) Valg af referent 
Lars Andersen blev af bestyrelsen foreslået som referent, og enstemmigt valgt. 
 
3) Bestyrelsens beretning om året der gik v/formanden 
Formanden gennemgik historien bag YaSally og den geografiske placering for foreningens 
virke i Gambia. 
 
Det blev vist på kort, hvor YaSally konkret har igangsat aktiviteter, og hvortil der er givet 
hvilke donationer af forskellig art. Der blev samtidig vist en del billeder fra aktiviteterne og 
donationerne i Gambia. 
 
Forsendelse af donationer sker via containere. Der kan søges om finansiering af disse 
forsendelser, som administreres af de nationale DANIDA-midler, der er afsat i en såkaldt 
”forsendelsespulje”. Denne administration er fra 2014 overgået fra Mellemfolkeligt 
Samvirke til Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, benævnt Genbrug til Syd.  
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Kravene er steget betydeligt for at få andel i midlerne og skal f.eks. opfylde den af DANIDA 
udarbejdede ”civilsamfundsstrategi” (det er den danske strategi for støtte til udviklings-
lande).  
 
Formanden konstaterede, at YaSally opfylder alle krav og formål, og det er kun få af de 
frivillige foreninger i Danmark, der gør det. 

Der er siden opstarten af YaSally i 2008 sendt 4 ½ container til Gambia. 
 
YaSally har haft som et blandt flere mål, at sende skolemøbler til Pakau skole med henblik 
på at møblere denne skole fuldstændig. Dette er nu gennemført. Skolen havde tidligere kun 
til og med 6. klasse, men på grund af bl.a. skolemøbler fra YaSally har skolen nu fået til og 
med 9. klasse. Herudover bliver der i nærmeste fremtid etableret it-undervisning på skolen 
fordi YaSally har doneret ca. 20 undervisnings computere samt en generator til skolen. 

Der er sendt masser af donationer udover ovennævnte til andre lokationer i YaSally’s 
fokusområde i Gambia, som blev gennemgået på kort. 

Formanden gennemgik derudover hvilke aktiviteter, som YaSally har sat i gang i Gambia.  

Det er bl.a.: 

- Et haveprojekt i tilknytning til Pakau skole. Projektet skal medvirke til, at skolen selv 
kan dyrke en væsentlig del af de grøntsager mv., som skal bruges til at bespise skolens 
elever (det er obligatorisk at alle elever får et varmt måltid mad på skolen) 

- Et gedeprojekt, som skal føre til, at flere familier kan få lidt bedre levevilkår (projektet 
fungerer efter stafet-metoden, hvor afkom videregives til trængende familier) 

- Et klinikprojekt, hvor der arbejdes på etablering af en modulopbygget klinik, som skal 
tage sig af lettere skader, vaccinationer, kurser, fødselshjælp mv. 

- Et fodboldprojekt – YaSally Cup – som er blevet en kæmpe succes med deltagelse af 
16 hold/landsbyer i 2015 (mange flere havde ønsket at deltage).  
 

Fomanden orienterede om, at det i 2014 er lykkedes at næsten fordoble medlemsantallet, så 
der i 2014 var 64 medlemmer.  

Herudover er der pt. 12 børnesponsorater, og indtil videre søges dette antal ikke udvidet. 
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I 2015 arbejdes der videre med de igangsatte aktiviteter – ikke mindst klinikken, 
fodboldturneringen og forøgelse af YaSally’s indtægter (flere medlemmer, sponsorer og 
donationer). 

Afslutningsvis takkede formanden alle der støtter YaSally på hver deres måde – uden deres 

støtte ingen forening. Den støtte bliver ”vekslet” til uvurderlig støtte for en masse fattige 

mennesker i Gambia. 

4) Fremlæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren 
Regnskabet med revisorpåtegning blev godkendt. Vedlægges som bilag til referatet til 
medlemmerne. 
 
5) Forslag til næste års budget v/kassereren 
Budgettet blev godkendt med den bemærkning, at indtægter og udgifterne til 
børnesponsorater ikke fremgik af budgettet. Lars Andersen bemærkede, at det er en 
forglemmelse, men at indtægter og udgifter ved børnesponsorater er lige store, idet alle 
indtægter videresendes ubeskåret til Gambia. Det estimerede årsresultat påvirkes således 
ikke. 
 
Medlemskontingentet fastsættes således for 2015: 
 

Medlemskontingent for 1. person af en husstand:  150,- kr. pr. år 
Efterfølgende medlemmer af husstand betaler hver især:        50,- kr. pr. år 

 
Lars Andersen fremhævede, at udgiftsposten i 2015 på 6.500,- kr. vedrørende afholdelse af 
YaSally Cup er et enkeltstående tilfælde, idet der fra og med 2016 skal findes en sponsor til 
turneringen. 
 
Budget 2015 vedlægges som bilag til referatet til medlemmerne. 
 
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder revisor 
 
 På valg af er: Revisor Knud Damgaard (modtager genvalg) 
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Der var ingen modkandidater, så Knud Damgaard blev genvalgt for en ny 3-årig periode. 
 
Se endvidere pkt. 7. 
 
7) Indkomne forslag (indsendes til formand pr. mail senest 7 dage før generalforsamling) 

Sekretæren for YaSally, Janne Noer, har meddelt, at hun af personlige årsager ikke kan 
varetage sekretærposten i bestyrelsen længere, og derfor ekstraordinært ønsker at udtræde af 
bestyrelsen med omgående virkning. 
 
YaSally takker hende for indsatsen i den forgangne periode. 
 
Bestyrelsen foreslog Ida Bruun til bestyrelsen i stedet for. Ida var ikke personligt til stede, 
men hendes kæreste, Adam Hansen, havde fuldmagt til at opstille og modtage valg på 
hendes vegne. Der var ingen modkandidater, så derfor blev Ida valgt til bestyrelsen for 
YaSally for en 3-årig periode. 
 
8) Eventuelt – ordet er frit for alle til at komme med gode ideer osv. 
I budgettet er der forudsat en medlemstilgang i 2015. Der blev spurgt om hvordan 
bestyrelsen vil arbejde for dette i 2015. Der blev svaret, at man vil benytte de eksisterende 
netværk betydelig mere aktivt og følge mere konkret op på den store interesse der ligger ude 
i periferien for YaSally’s arbejde. Derudover vil det forhåbentligt – via den nye hjemmeside 
– blive muligt at anvende de sociale medier til aktiv markedsføring. 
 
Det blev også nævnt blandt deltagerne, at man kunne markedsføre sig selv via de 
”gammeldags” medier som f.eks. Fyens Stiftstidende, Højby Nyt og nettet samt eventuelt 
lave en bod til Højby Marked med salg af medlemsskaber. Det vil bestyrelsen tage til 
efterretning. 
 
Der blev spurgt fra deltagerne om hvorfor at det var 2 store jyske boldklubber, som var vores 
sponsorer, og ikke fynske eller fra Odense, f.eks. OB. Hertil svarede bestyrelsen, at der 
allerede er etableret et rigtig godt samarbejde med Dalum IF, som har doneret mange ting og 
aktuelt er i gang med en indsamling af brugte fodboldstøvler. Bestyrelsen forklarede om 
historien bag etablering af samarbejdet med hovedsponsoren HA85 og senere Silkeborg IF. 
Det bygger lidt på tilfældigheder og ”mund-mund” omtale. Der ligger på ingen måde nogen 
fravalg af fynske klubber. YaSally har imidlertid ikke haft ressourcer til at tage aktivt 
initiativ til at indlede et samarbejde med andre klubber. 
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Bestyrelsen nævnte, at flere arbejdende ressourcer til fordel for YaSally’s arbejde gerne 
bydes velkommen til enkeltprojekter mv. Alle er meget velkomne til at bidrage med stort 
eller småt. 
 
Dirigenten afsluttede den officielle del af generalforsamlingen, og takkede for det store 

engagement samt god ro og orden. Herefter pause og indlæg om projektet vedr. etablering af 

sundhedsklinik. 

 
 

 
 
Efter den ordinære generalforsamling vil der være 2 indlæg: 

• Planer for fundraising vedr. etablering af en sundhedsklinik 

• Ny hjemmeside 
 

Ny hjemmeside: 

Bestyrelsen orienterede om, at der er etableret et samarbejde med Syddansk Erhvervsskole 

om, at de vil lave et elevprojekt vedrørende en ny hjemmeside til YaSally på mediegrafikker 

uddannelsen. Bestyrelsen har holdt et oplæg for skolen om YaSally’s forventninger til en ny 

hjemmeside.  

 

Det forventes, at skolen vil lave den første præsentation af den nye hjemmeside for YaSally 

ultimo denne måned. 

 

Blandt deltagerne blev der givet udtryk for, at det kunne være smart med et interaktivt kort 

over hvilke aktiviteter og donationer YaSally har i Gambia. Dette forslag er allerede 

medtaget til skolen. Bestyrelsen henledte dog opmærksomheden på, at der allerede eksisterer 

et kort over YaSally’s aktiviteter og donationer på hjemmesiden – dog ikke interaktivt, men 

brugbart. 
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Sundhedsklinik: 

Bestyrelsen gennemgik status på projektet og arbejdet i projektgruppen. 

 

Der arbejdes pt. Med konkretisering af materialeforbrug mv., som kan danne grundlag for 

udarbejdelse af et fyldestgørende budget. Dette budget skal – sammen med tegningerne – 

danne baggrund for søgning af sponsorer/donerer til projektet. 

 

Det forventes, at der foreligger en færdig projektbeskrivelse indenfor overskuelig fremtid 

sammen med et budget. Herefter vil arbejdet med finansieringen gå i gang. 

 

Byens Tegnestue i København, ved Henrik Juel, gennemgik det flotte tegningsmateriale af 

klinikken. Der mangler endnu lidt af få færdiggjort, men det er rigtig godt på vej. Der 

mangler bl.a. lidt med indretningen, teknikken og materialevalg.  

 

 

 

 

 

 


