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Referat af generalforsamling 

 Mandag, den 19. juni 2017 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 

 
Lars Andersen blev valgt. 
 

 
3) Bestyrelsens beretning om året der gik v/formanden 

 

• Antal medlemmer 

o Der var 68 medlemmer i 2016 – en fremgang på 5 medlemmer fra 2015 

• Pause YaSally Cup 

o Pause i 2016 

o I 2017 er YaSally cup’en igen startet med 16 hold (forskellige landsbyer) 

• Ny præsident og hvem er han 

• Deltagelse med stand på Højby Marked 

o Godt arrangement og mange besøgende, men kun 2 medlemmer 

• Bevilling af container + projektrejse + tandlægeprojekt 

o Indhold i container (primært skolemøbler, sportsudstyr og tandlægeudstyr) 



  
  

 
 

Side 2 af 4 

YaSally  
Støtteorganisation for Gambia 

 

Formand Momodou Sise 

Fåborgvej 308, st. 

5250 Odense SV 

 

Web: www.yasally.dk 

Tlf.  (+45) 2018 7932 

E-mail:    Sally@yasally.dk 

 

CVR: 32 411 118 
 

o Pakning og forsendelse forsinket – pakkede selv i marts (kun få medlemmer 

hjalp til) 

o Ankomst i april i Gambia og fordeling af indhold efter distributionsliste fra os 

(alle skolemøbler til Kerr Cherno) 

o Projektrejsen – gennemføres formentlig i november 2017 og har fokus på 

tandlægeprojektet 

o Tandlægeprojekt – et antal læger og sygeplejersker fra OUH tager formentlig i 

november til Gambia i deres fritid for at lave dels nogle komplicerede 

operationer og dels en række almindelige undersøgelser/behandlinger 

• Sponsorbørn – har uændret 12 børnesponsorater og ønsker pt. ikke at etablere flere 

• Der arbejdes stadig med beskrivelse af projekt til etablering af en sundhedsklinik 

• Donationer i årets løb 

o Højby Skole – SIF – Dalum IF – Næsby skole – Lægerne Schmidt og Brobæk – 

OUH - Multiatleten 

Der blev vist en række billeder i tilknytning til flere af punkterne, bl.a. den seneste 

containermodtagelse, den igangværende YaSally Cup og Højby marked. 

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 2016 vedlægges 

dagsorden) 
 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 

 

5) Forslag til næste års budget, herunder fastsættelse af medlemskontingentet for 
2017 v/kassereren (budget 2017 vedlægges dagsorden) 
 
Budgettet blev gennemgået, herunder forslag til størrelsen af kontingentet for 2017. 
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I 2016 opfordrede generalforsamlingen bestyrelsen til at overveje en forhøjelse af 
kontingentet. Det har bestyrelsen gjort, men indstiller, at bibeholde 
kontingentstørrelsen på 150 kr. for alm. medlemmer og 50 kr. for yderligere 
husstandsmedlemmer.  
 
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens indstilling og bibeholder kontingentets 
størrelse. 
 
Generalforsamlingen opfordrer – i stedet for kontingentforhøjelse - igen i år 
medlemmerne til at give et ekstra tilskud ved kontingentindbetalingen. 

 
 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode, samt revisor 
 
 På valg af er: Ingen er på valg i 2017 

 
Bestyrelsen består af:  Formand og stifter:  Momodou Sise 
  Næstformand:   Ousu Ndong 
  Sekretær:    Ida Bruun 
  Bestyrelsesmedlem og medstifter: Lars Andersen 
  Bestyrelsesmedlem:  Adam Hansen 
 
Revisor:      Knud Damgaard 
(ikke bestyrelsesmedlem)      
 
 

7) Indkomne forslag  (indsendes til formand pr. mail senest 7 dage før 

 generalforsamling) 

 
Ingen forslag modtaget. 
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8) Eventuelt – ordet er frit for alle til at komme med gode ideer osv. 
 

Knud Damgaard spurgte om YaSally Cup ikke var en meget vigtig del af foreningens 
støttearbejde og konstaterede, at finansieringen af denne fodboldturnering 
beslaglægger en stor del af foreningens kontingentindbetalinger. 
 
Formanden bekræftede, at YaSally Cup er en meget vigtig del i foreningens arbejde og 
at det er derfor bestyrelsen har valgt at bruge pengene på denne turnering. 
 
Knud Damgaard foreslog, at der blev nedsat en 4-mands gruppe til at arbejde med at 
skaffe sponsorater og/eller donationer, der kan finansiere denne aktivitet. 
 
Det synes generalforsamlingen var en rigtig god ide, og 4-mands gruppen kom til at 
bestå af: Knud Damgaard, Dagmar Cornett samt Jette og Lars Bram. 
 
Generalforsamlingen opfordrer til at koordinere arbejdet med nuværende relevante 
sponsorer, som måske kan medvirke til at finde en god løsning. 
 
Under formandens beretning og billedfremvisning kunne det konstateres, at YaSally 
Cup afvikles med nogle meget alternative mål – de trænger virkelig til en udskiftning 
med nogle rigtige mål. Lars Otto ville forhøre sig om mulighederne for at Højby 
Idrætsforening ville donere nogle brugte mål til foreningen. 
 
Formanden havde medbragt et eksemplar af Midtjyllandsposten, hvor vores sponsor 
SIF (Silkeborg Idrætsforening) havde fået lavet et stort og meget flot indlæg med gode 
billeder om samarbejdet mellem SIF og YaSally. 
 


