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 5. april 2016

Referat af generalforsamling
torsdag den 31. marts 2016 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 Bruhn blev valgt.
3) Bestyrelsens beretning om året der gik v/formanden
Formanden orienterede om året 2015 der gik:
• Der er modtaget bevilling fra Genbrug til Syd på forsendelse af en container
• Der blev pakket en container med en masse skolemøbler, symaskiner, legetøj og
sportsudstyr samt sundhedsartikler
• Containeren blev modtaget i Gambia i december 2015
• Indholdet af containeren blev fordelt efter en distributionsplan udarbejdet af
bestyrelsen i Danmark
• Der er nu fremsendt i alt 5 stk. 40 fods containeren til Gambia – der blev vist et
kort over, hvortil det fremsendte er fordelt i distriktet siden 2009.
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• Vores samarbejdspartner Genbrug til Syd under Dansk Missionsråd er særdeles
tilfreds med samarbejdet med os, og den udvikling der sker i Gambia p.g.a.
vores forsendelser
• Vores forsendelser har givet
o Uddannelsesniveauet et betydeligt løft. Der er for det første kommet
mange flere i skole, men skolerne er også blevet udbygget med flere
klassetrin, så mange unge kan blive i lokalområdet og tage deres
uddannelse frem for at rejse til hovedstaden
o Når de unge bliver i lokalområdet kan de hjælpe deres familier på
markerne samtidig med uddannelsen, og det sparer mange penge for
familierne
o Der er blevet etableret en børnehave
o Den etablerede fodboldturnering YaSally Cup har kæmpe succes, og det
giver for det første de unge en god og sund fritidsinteresse, men hele
distriktet er involveret i turneringen med et stort engagement og mange
hundrede tilskuere til kampene
o På grund af fodboldturneringen er der mere samarbejde mellem
landsbyerne, og forretningslivet blomstrer.
o Der er en stor synergi effekt i projektet
• YaSally Cup har holder en pause i 2016 på grund af særlige lokale forhold, men
fortsætter i 2017
• Bestyrelsen har besluttet at YaSally løbende vil informere fremadrettet via
Facebook, og kun bruge hjemmesiden til de officielle dokumenter og fakta.
Derfor opfordres medlemmer og andre til at følge vores Facebook side, der
hedder Støtteorganisationen "YaSally Charity Organisation"
• I 2016 vil der igen blive ansøgt om en container til forsendelse af flere
skolemøbler og andet nødvendigt udstyr til projektet
• Afslutningsvis glædede formanden sig over den store opbakning, der er til
projektet, og takkede alle for deres bidrag i alle henseender. YaSally arbejder
løbende på at få flere medlemmer og vil også gerne have flere til at deltage i
projektet økonomisk, arbejdsmæssigt eller på anden vis.
Formanden afsluttede beretningen med at vise en masse spændende billeder fra
projektets fokusområder i Gambia.
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4) Fremlæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren (regnskab 2015 vedlægges til
medlemmer)
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
5) Forslag til næste års budget, herunder fastsættelse af medlemskontingentet for
2016 v/kassereren (budget 2016 vedlægges til medlemmer)
Budgettet blev gennemgået, herunder forslag til størrelsen af kontingentet for 2016.
Forskellige forslag til forøgelse af indtægterne blev drøftet.
Det blev vedtaget at bibeholde kontingentstørrelsen på 150 kr. for alm. medlemmer og
50 kr. for yderligere husstandsmedlemmer.
Generelforsamlingen opfordrer til at overveje en forhøjelse af kontingentet næste år.
Generalforsamlingen opfordrer ligeledes til at medlemmer giver et ekstra tilskud ved
kontingentindbetalingen – alle bidrag modtages med tak.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder revisor
På valg af er:

Ousu Ndong
Kristian Bjerg
Lars Andersen

(modtager genvalg)
(modtager ikke genvalg)
(modtager genvalg)

Bestyrelsen opstiller foreløbig Adam Hansen som kandidat til bestyrelsen, men
andre må gerne melde sig til formanden.
Ouse Ndong og Lars Andersen blev genvalgt for en 3-årig periode.
Adam Hansen blev nyvalgt for en 3-årig periode til bestyrelsen.
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Bestyrelsen er nu sammensat således:
Momodou Sise, formand
Ouse Ndong, næstformand
Lars Andersen, kasserer
Adam Hansen, bestyrelsesmedlem
Ida Bruhn, sekretær
Winnie Andersen yder særlig bestyrelsessupport.
7) Indkomne forslag

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

Ingen.
8) Eventuelt – ordet er frit for alle til at komme med gode ideer osv.
Der blev spurgt til status på projektet om sundhedsklinikken. Der blev redegjort for
status, og der er ikke sket så meget det seneste år. Projektgruppen holder snarest møde
om det videre forløb i projektet.
Bestyrelsen efterlyste forslag til events eller fundration projekter som kunne give lidt
ekstra indtægter. Der blev nedsat en 4-mands gruppe til at overveje evt. forslag.

Der vil blive serveret en kop kaffe og lidt kage.
Medlemmerne af YaSally bedes venligst tilmelde sig generalforsamlingen
senest 21. marts 2016
til formand Momodou Sise på tlf. 2018 7972 eller mail sally@yasally.dk
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