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Odense, den 29. august 2021 
 

 

Referat for generalforsamling 

 Torsdag, den 26. august 2021 kl. 19.00 - 22.00 
i Sognehuset i Højby (nabo til kirken), Højbyvej 37, 5260 Odense S 

 
 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

1) Valg af dirigent 
Knud valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet til tiden, og at 
forsamlingen var beslutningsdygtig. 
 

2) Valg af referent 
Ida valgt 
 

3) Bestyrelsens beretning om året der gik v/formanden 
Generalforsamlingen er blevet udsat fra marts i år grundet omstændighederne. For 
organisationen har året været godt, trods travlhed og covid-19.  
 
I løbet af året har vi fået mange donationer til organisationen og dette vil Yasally`s 
bestyrelse gerne sige alle mange tak for. 

  
Vi kan i den grad se hvilken betydning organisationen har i vores fokusområder.  
Uddannelsesniveauet er generelt hævet, samtidig ses der udvikling i at de unge ikke 
rejser fra landsbyerne efter de har afsluttet 9 el. 10 klasse. Nu færdiggør mange deres 
efteruddannelse lokalt og finder job lokalt.   

 
Formanden rejste sammen med Jacob og Svend fra SIF til Gambia, for at overvære 
Yasally Cup finalen 2019. Finalekampen blev transmitteret over den landsdækkende 
radio, hvilket virkelig har fået Yasally`s navn ud i Gambia.  
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Organisationen sendte yderligere en container afsted sidste år og på partnerskabs-
besøg, kunne de igen se hvor stor en betydning det har i områderne og skolerne. Der 
bliver passet rigtig godt på de danske skolemøbler i Gambia og organisationen 
modtager rigtig mange møbler/stole og derved har vi kunne udvide med en ekstra 
skole. Skolen modtog 400 borde og stole i den sendte container og næste mål er at 
møblere hele skolen med de danske skolemøbler. Der er blevet sendt en ny ansøgning 
afsted til en ny container afsendelse og der tænker vi at målet kan blive opfyldt.  
 
Ønsker og visioner for Gambia:  
 
Der er et stort ønske om at få en traktor til området. Dette vil afhjælpe dem at kunne 
komme ind i junglen og fragte de syge til læge hjælp. Samtidig ville traktoren gøre 
godt gavn i markerne og transportopgaver i øvrigt. Hvis nogen har en ide om 
anskaffelse, så kontakt os gerne. 
  
Vandforsyning til landsbyen - med solceller. Pris er mellem 90-100.000 kr. for det 
projekt. Vandet i dag er fyldt med metal og de bliver desværre ofte syge af at drikke 
det. Tankerne er at få boret ned til rent grundvand og sammen med pumper og 
solceller, kan der opsættes ca. 5 vandhaner i landsbyen. Lige nu har de kun denne ene 
manuelle vandpumpe med grumset vand, så det vil være en kæmpe hjælp med nyt 
system som holder i rigtig mange år. 
  
Yasally fodboldturnering indhegning - med mursten. Pris er ca. 75.000 kr. Ønske om 
at få en afskærmning af banen hvor Yasally Cup bliver spillet. Dette vil sikre dem en 
indtjening for adgang og en sikkerhed under kampene. I 2019 var der ca. 1.000-1.500 
tilskuere til stede.  
 
I Yasally går det godt fremad og mange kender Yasally i Gambia såvel som i 
Danmark. Dette skyldes trofaste medlemmer og donorer. Mange tak for støtten.  
 
Lige nu kigger vi på muligheder for fundraising til fordel for Yasally. Hvis 
medlemmer har en ide, må i meget gerne skrive.  
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4) Fremlæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren 
(revideret regnskab 2020 vedlægges)  
 
Kassereren fremlagde regnskabet og kunne konstatere at organisationen har et stabilt 
medlemskontingent med 75-80 medlemmer.  
 
Medlemstallet gør at vi har mulighed for at søge midler. Lige nu undersøges 
muligheden hos Cisu. Organisationen opfylder alle krav til ansøgning og det vil vi 
derfor prøve. 
 
Yasally Cup er den største udgiftspost. I 2020 spillede de ikke, så de fremsendte penge 
bruges i 2021.  
 
Der er her i august 2021 søgt om en containerforsendelse og en rejse mere til 2022.   
 
Nogle afsendte fodboldmål er taget i brug og der er indkøbt en del skruer mv. for at 
samle dem igen i Gambia.  
 
Det reelle resultat er et underskud på 2.855 kr. i stedet for det viste resultat. 
Organisationen bruger ikke periodisering af indtægter og udgifter, men tager disse ind 
i regnskabet, når de foreligger. Forskellen skyldes tidsforskydninger i med Genbrug 
Til Syd af bevillinger til containerforsendelser.  
 

5) Forslag til næste års budget, herunder fastsættelse af medlemskontingentet for 
2021 v/kassereren 
(budget 2021 vedlægges)  
Kassereren fremlagde budgettet, og foreslog uændret kontingent. Dette vedtog 
generalforsamlingen.  
 
Der er bl.a. afsat 4.000 kr. til anskaffelser, hvoraf der pt. er brugt ca. 2.000 på medaljer 
og ny vandrepokal til Yasally Cup. 
 
Budgettet blev godkendt. 
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6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode, samt revisor 

 
Der er følgende på valg i 2021: 
 
Sekretær, Ida Bruun (modtager genvalg) 
Revisor, Knud Damgaard (modtager genvalg) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bestyrelsen består af:  Formand og stifter:  Momodou Sise 

  Næstformand:   Adam Hansen 
  Sekretær:    Ida Bruun 
  Bestyrelsesmedlem og medstifter: Lars Andersen 
  Bestyrelsesmedlem:  Ousu Ndong  
 

Revisor:      Knud Damgaard 
(ikke bestyrelsesmedlem) 
 
 
Såvel sekretær som revisor blev genvalgt uden modkandidater. 
 

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

 
Bestyrelsen har opdateret vedtægterne. Det fremgår af vedlagte udkast hvad der er 
ændret (markeret med rødt). Generalforsamlingen anmodes om at godkende udkastet. 
 
Dirigenten foreslog, at bestyrelsen motiverede ændringerne. Bestyrelsen gennemgik 
ændringerne, og der var enkelte spørgsmål og forslag til omformuleringer. 
 
Vedtægterne blev vedtaget af en enig generalforsamling med følgende ændringer: 
 
§2 - Ændring af kønsbestemmelse. Mænd og kvinder ændres til unge mennesker 
§8 - Udgår. Et medlem anses som værende et fuldgyldigt-medlem   
§17 - Rådgivere valgt af bestyrelsen deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret 
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8)  Eventuelt – ordet er frit for alle til at komme med gode ideer osv. 
I øjeblikket er organisationen ved at skabe god kontakt til en mulig sponsor. De ser evt. 
en mulighed for at støtte organisationens sundhedsfremmende tiltag. Derfor er der tilsendt 
8 siders oplæg til firmaet til brug for deres vurdering af støtte til sundhedsklinik, 
vandforsyning, undervisningsmaterialer og meget mere. Der afventes pt. tilbagemelding.  
 
Ide om at spørge Grundfos om deres mulige interesse i at støtte vores 
vandforsyningsprojekt.  

 
 
Herefter var den ordinære del af generalforsamlingen slut. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foredrag med foto/video om projektrejsen til Gambia i januar 2020 v/Jacob Tind og 
Svend Ove Grønning fra S.I.F. (Silkeborg Idrætsforening). 
 
De to herrer deltog sammen med formand Sise på en ugelang rejse til vores fokusdistrikt, 
hvor de overværede fodboldfinalen i Yasally Cup i januar 2020, mødte den tidligere danske 
landsholdsspiller fra Gambia, Beri Beri og deltog i en række aktiviteter i forhold til de skoler 
vi støtter i området mv. 
 
Kom og hør et spændende foredrag om vores projekt set med øjne udefra. 
 
 
Desværre var Svend Ove Grønning blevet syg og måtte melde afbud, men Jacob Tind holdt 
et forrygende og indlevende foredrag om den ugelang tur til Gambia sammen med Sise. De 
fremmødte medlemmer var meget interesseret i at høre om turen og udtrykte efter foredraget 
en stor tak til Jacob for foredraget. 
 
 


