
 
Referat af IK generalforsamling søndag den 27. marts 2022, kl. 11-17  i henhold til fast 
dagsorden. 
 
Ialt 29 deltagere. 
 
Mødet indledtes med en præsentationsrunde. 
 
Dagsorden: 
 
1.  Valg af dirigent og referent 
Ole Østerby blev valg til dirigent og Kirsten Hjelt til referent. 
 
2.  Årsberetningen 
Se denne vedlagt særskilt 
 
Årsberetningen blev godkendt. 
 
3. Forelæggelse af regnskaber 
Regnskaberne blev forelagt i følgende rækkefølge:  IK/Fil Bleu/Skolen i Pah/Sundhedshuset. 
 
IK:  Kasserer Tove Ørsted gennemgik regnskabet som afspejlede, at der ingen rejser har været i 
2021 pga corona.  Indtægterne kom fra kontingenter og støtte fra Kulturministeriets 
Udlodningsmidler. Årets omsætning er på kr.71.910.   Årets nettoresultat er på kr. -12.468. 
IKs egenkapital er pr. ultimo 2021 er kr. 590.923. 
Spørgsmål kunne stilles undervejs. 
Udmeldelse af Rejsegarantifonden i 2020 har påvirket regnskabet i den forstand, at tidligere bunde 
beløb nu er frigivet.  Det drejer sig om kr. 344.693. 
Den omtalte administrationsstøtte fra Udlodningsmidlerne på  kr. 52.390. er blevet fordelt mellem 
IK, Fil Bleu og Skolen i Pah. 
 
Sundhedsprojektet, en aktivitet i regnskabet, blev gennemgået af Ole Østerby på vegne af Ulla 
Østerby  Indtægt fra sundhedsaktier  var kr. 3.400.  Kr. 5.300  er blevet overført til 2022, og heraf er 
allerede anvendt ca. kr. 3.000 til malariamedicin.  Opfordring til fortsat at købe sundheds-aktier. 
 
Karité, en anden aktivitet i regnskabet, er for 3. år i træk støttet af Nodisk Honorarfond. 
 
Gratialer til de 4 lærere og administrator Sidi ved Skolen i Pah kr. 6.802.-  Formanden supplerende 
med oplysninger om lærernes store sikkerhedsmæssige udfordringer fra området djihadister. 
Gratialerne var en påskønnelse af deres engagement og vedholdenhed. 
 
Gratialer til skrædderne i Fil Bleu og adminisrator Boulougou beløber sig til kr. 3.183. 
Givet som en påskønnelse for deres gode arbejde under vanskelige  økonomiske forhold. 
 
Spørgsmål vedr. Rejsegarantifonden og hvad den har dækket:  IK har aldrig benyttet sig af  
Rejsegarantifonden.  Medlems gebyret var ca. kr. 5.000 årligt. Det blev uddybet, at corona har 
betydet store ændringer i Rejsegarantifonen, som ville medføre endnu større udgifter. Fonden er 
primært en sikring mod konkurs. 
IK regnskabet blev godkendt med akklamation. 
 
Derefter gennemgik Ole Østerby regnskabet for Fil Bleu. 



Omsætningen  var på kr. 88.661.  Det interessante er fordelingen af salget. Netsalget gik betydeligt 
ned, arrangementssalg gik også ned.  Til gengæld gik det direkte salg fra Fil Bleu på Bornholm 
og ”Butik i det grønne” betydeligt op. 
Overført til Syd  ca. kr. 20.000 mere end 2021. 
Fra marketing støtte fra Veluxfonden er der stadig midler til rådighed. 
Der var ingen spørgsmål til fremlæggelsen.   
Regnskabet blev godkendt med akklamation. 
 
Karen Christensen fremlagde  regnskabet for Skolen i Pah. 
Tilskud fra Udlodningsmidlerne til drift: 2.896 
Tilskud fra IK aktiviteter på kr. 6.242 
Salg af skoleaktier og skolesponsorater kr. 23.100 
Salg af  sæbe, smykker,  men overvejende kalender kr. 1.823 
 
Udgifter til skolematerialer finansieret over skolens konto. 
Indestående ved året udgang kr. 69.511, hvilket rækker til opretholdelsen af skolebespisning  
i 2022. 
Regnskabet godkendt med akklamation. 
 
IK Budget: Det omhandler drifts- og aktivitetsomkostninger . 
Dirigenten valgte, at kassereren kunne forelægge  budgettet for 2022 på dette tidspunkt, selv om det 
ikke fremgår af vedtægterne. Budgettet omhandler drifts- og aktivitetsomkostninger . 
 Budget- og regnskabstallene for 2020, 2021 og 2022 fremgår. 
 
Nye poster i budgettet: 
- uddannelsesstøtte 
-udviklingsprojekt for kvinder i Garango, der indebærer etablering af brønd  til ca. kr. 48.000 
 
Der var ingen spørgsmål til budgettet, som blev vedtaget med akklamation. 
 
4.  Indkomne forslag. 
 Der var ingen indkomne forslag. 
 
5.  Forelæggelse af budget for det det kommende år. 
Fandt sted under punkt 3 for regnskaber. 
 
6.  Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet er fortsat kr. 150 for enkeltpersoner og kr. kr. 200 for par på samme adresse. 
 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
De 4 bestyrelsesmedlemmer, Kirsten Hjelt, Karen Christensen, Ulla Østerby og Helle Rugaard, blev 
genvalgt med akklamation. 
Det samme blev de to suppleanter, Inge-Lise Bau og Julie Zaken. 
 
8.  Valg af intern revisor og suppleant for 2. år 
Arne Møller blev valgt som intern revisor og Ane Birgitte Bill som suppleant med akklamation. 
 
9.  Fremtidige aktiviteter 
Fremtidsvision: at støtte vore samarbejdspartnere i Syd , så de bliver selvkørende,  når vi en dag 
ikke kan mere. 
Der tænkes i støtte til undervisnings muligheder via teknisk skole. 



Nils Munk:  Har forsøgt i sit netværk at finde økonomisk støtte til uddannelsesaktiviteter, hidtil 
forgæves, men han agter at fortsætte. 
Grith Hjarnø: Hytterne i Palmarin/Senegal der er ødelagt af storm og oversvømmelse.  Forslag om 
midler til lokalsamfundets genetablering ferie området.   Indtjening fra  ”le tourisme integré” går til 
forbedringer i landsbyen Sessène.   
Spørgsmål til ”søkøerne”:  Vi har støttet med reparation af udsigtstårn.   
Nils: Hvem ejer det nedlagte hotel i Palmarin ? Svar: Det tilhører en mand i Gabon og er formentlig 
ikke til salg. 
 
10.  Eventuelt 
Anita Rosenørn slog, på vegne af Ulla Østerby, til lyd for og var aktiv sælger af sundhedsaktier til 
Sundhedshuset til  Kr. 100 pr. stk.. 
 
Anette kom med en vigtig oplysning:  Her i 2022 har IK eksisteret i 40 år!  
 
Ane Birgitte og Morten havde i den anledning udtænkt lille gruppearbejde på ca. 15 minutter med 
ideer  og inspirationstanker til bestyrelsen. Imens sørgede bestyrelsen for at få frokosten klar. 
Inspirationstanker er vedhæftet dette referat. 
 
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
Referent: Kirsten Hjelt  
                Nivå 3.4..2022 
 
 
 
 


