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Odense, den 8. april 2022  

 

Referat af generalforsamling  

onsdag, den 6. april 2022 kl. 19.00 - 22.00 

i Sognehuset i Højby (nabo til kirken), Højbyvej 37, 5260 Odense S 

 

 

1. Valg af dirigent  

Lars B. 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  

Først og fremmest velkommen til de nye medlemmer og tak til jer som støtter op om 

organisationen.  

 I år 2021 gik vores bevilling til container hurtigt igennem uden bemærkninger, vi har 

i Yasally styr på vores papirer og det betød at vi endnu engang kunne sende en fyldt 

40 fods container afsted.  

Containeren blev pakket på 2 dage, med stor hjælp fra medlemmer og frivillige. Vi fik 

pakket en masse skolemøbler, kontorstole, ca. 40.000 kuglepenne, 50 kasser med 

skriveblokke, sportsudstyr mm. Containeren blev afsendt i oktober 2021 og kom først 

frem 3 måneder efter grundet Corona-forsinkelser.  

I Pakau blev der afholdt en fordelingsceremoni af containerens indhold. Vi havde 

inviteret 34 skoler, det vil sige alle skoler i vores fokusdistrikt plus lidt ekstra.  

Nationalt tv i Gambia kom til denne udpakning og har lavet et godt indslag herom. 

Videoen kan findes på vores Facebook side og vil komme på hjemmesiden inden 

længe.   
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Repræsentanterne fra de 34 skoler modtog hver især 150 skriveblokke, 500-1.000 

kuglepenne og 2 kontorstole til henholdsvis skoleinspektøren og viceskoleinspektøren.  

Yasally Cup har de desværre ikke afholdt færdigt de sidste 2 år, men det skulle gerne 

lade sig gøre i år. Fodboldholdet fra Pakau har valgt at kalde deres hold Yasally F.C. 

Det er vi meget stolte over.  

Da jeg som formand startede organisationen i 2008, var det store mål at få flere børn i 

skole og give dem lyst samt mulighed for læring på et nyt og bedre niveau. Dette mål 

må vi sige at have opfyldt og mere til. Yasally har møbleret flere skoler fuldt ud, 

udvide klassetrin og givet materialer, der har været en forudsætning for at gå i skole 

og lære.  

Yasallys store mål er at højne kvaliteten af uddannelsen i vores fokus distrikt og vi er 

sikre på, at det har vi bidraget til i vidt omfang.  

Puljen Genbrug Til Syd, som har finansieret vores containerforsendelser i mange år, er 

ophørt pr. 1. januar 2022. Fremover har Udenrigsministeriet afsat en ny pulje med 

samme formål, der hedder Globus. Det er endnu ikke fastlagt hvorledes 

ansøgningskriterierne bliver, men vi håber at få godkendelse af ny container her i 

sommer 2022.  

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren (revideret regnskab 2021 

vedlægges)  

Kassereren fremlagde regnskabet og kunne konstatere at organisationen har et stabilt 

medlemskontingent med 75-80 medlemmer.  

 

Regnskabet viser et overskud på ca. 4.500 kr., men der mangler afregning af den sidste 

bevilling fra Genbrug til syd. Yasally bruger ikke periodisering af indtægter og 

udgifter, men tager disse ind i regnskabet, når de foreligger. Det reelle overskud er dog 

kun ca. 2.000 kr. og forskellen skyldes tidsforskydninger i afregningen med Genbrug 

Til Syd af bevillinger til containerforsendelser. 
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Vi har valgt at betale indmeldelse hos organisationen Cisu. Vi kan søge om bevilling 

af fremtidige projekter – vi har søgt, men kender ikke svaret endnu.  

Medlemmer, der gerne vil se tidligere fra ansøgninger fra andre foreninger til Cisu og 

se muligheder Yasally kunne have, må man gerne melde ind.  

Yasally har ca. 32.000 kr. stående og heraf skylder vi Genbrug til syd ca. 10.000 kr. – 

ud af dem har vi dog fået bevilget en partnerrejser til Gambia.  

 

Vi har ingen udgifter til sponsorbørn, da vi har valgt at stoppe projektet, idet det 

desværre ikke fungerede længere. Det var ikke til at gennemskue hvad sponsoraterne 

reelt gik til og skaffe dokumentation, billeder mv., så efter længere tids prøvelse, har 

Yasally valgt at stoppe disse sponsorater.  

 

5. Forslag til næste års budget, herunder fastsættelse af medlemskontingentet for 

2022 v/kassereren (budget 2022 vedlægges)  

Kassereren fremlagde budgettet og adspurgte generalforsamlingen om ændringer af 

kontingent.  

 

Generalforsamlingen vedtog en ændring i medlemskontingent for år 2022.  

 

Kontingentet hæves fra 150 kr. til 200 kr. pr. første medlem af en husstand og 

bibeholder satsen på 50 kr. pr. ekstra for hvert øvrige medlem af samme husstand.  

 

Budgettet blev godkendt.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode, samt revisor Der er følgende 

på valg i 2022: 

 

• Næstformand Adam Hansen (modtager genvalg)  

• Bestyrelsesformand Ousu Ndong (modtager genvalg)  

• Kasserer Lars Andersen (modtager genvalg) 
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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) 

 

Næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem Ousu blev alle tre genvalgt uden 

modkandidater, og bestyrelsen har således samme sammensætning som før valget.  

 

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

generalforsamling) 

Formanden har ikke modtaget nogen indkomne forslag.  

 

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

Formanden orienterede om, at foreningen har en stor prioritet om at Yasally skal kigge 

nærmere på om der er mulighed for at lave en vandboring og hjælpe landsbyen Pakau 

(centrum for vores aktiviteter) med at få let adgang til frisk drikkevand.  

Vi mangler bare bevilling til at føre denne drøm ud i virkeligheden. Yasally vil derfor 

nedsætte en projektgruppe, som skal se på disse muligheder. Ida, Melanie og Isha 

meldte sig foreløbig som deltagere. Gruppen håber at andre medlemmer kunne have 

interesse i deltagelse.  

Har du viden eller lysten til at finde muligheder for sponsorater til vores vandprojekt 

og være en del af en projektgruppe, så må du meget gerne sende en mail: 

sally@yasally.dk  

 

mailto:sally@yasally.dk

