24.5.2021

Referat
Generalforsamling EDT onsdag den 19.maj 2021 kl 18.30 – 19.30
1. Valg af dirigent
Næstformanden blev valgt til dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen v/ formanden
Jf. de udsendte bilag 1, 2 og 3 til dagsordenen.
Status: Fra starten i november og til i dag er der overvejende arbejdet med at få godkendelser til
oprettelse af foreningen, CVR, bank, mobilepay og godkendelse af indsamlingsnævnet. Hjemmesiden er
etableret og bliver løbende opdateret, senest i forhold til virksomheds- og projektstøtte. Aktuelt er der
112 medlemmer og nu er forhåbningen at nå op på 130 medlemmer i 2021. Der er lavet en folder, der
er på vej i trykken. Der er lavet aftaler med 4 koordinatorer i Tanzania, der skal koordinere og
repræsentere de institutioner, vi samarbejder med.
Aktivitetsplan for næste år: der er usikkerhed ift corona og frivillighedsprogrammet, herunder hvornår
programmet kan starte. Som frivillig skal man være vaccineret. Situationen i Tanzania er vanskelig at
vurdere ift covid-19. Konkrete informationer fås fra den danske og amerikanske ambassade.
Der er tre indsatsområder i frivillighedsprogrammet: 1) Leg og læring, 2) Sundhed og trivsel, 3)
sprogstimulering – alle i samarbejde med forældrene.
Vedr. virksomhedssponsorater: Der er kommet nogle henvendelser fra få virksomheder og kontakt til
Lego har resulteret i, at vi kan anvende Lego-navnet i forbindelse med outdoor-lab, vi har fået 7000
legoklodser og 30 sæt Six Brix, der sendes direkte til Tanzania.
Outdoor-lab er udviklet i to udgaver på hhv. 10 og 18 m i diameter. Der er igangsat udvikling af opgaver
til at arbejde med i outdoor-laboratorierne. Det koster 38.000 kr. at få bygget et outdoorlab på 10 m,
og derudover kommer der udgifter til udvikling af opgaverne til brug i laboratorierne.
Oldonywaysprojektet: det er aftalt, at EDT skal stå for kursus- og kompetenceudviklingsforløb i dette
projekt, som forventes at begynde i marts/ april 2022, såfremt der kan skaffes ekstern finansiering til
projektet.
Kivule integrated Child Health: her forventes det, at Outdoorlab 2 skal etableres.
Spørgsmål fra foreningsmedlem:
Hvem kan blive frivillige?
Formanden svarede, at kravet er, at man skal være min. 18 år og have nogle erfaringer. Det kan både
være ældre og unge, fx pædagog- og lærerstuderende, der holder orlov.
Formandens beretning blev taget til efterretning – med kvittering fra foreningsmedlem om, at det var
en meget informativt og god beretning og med ros til, hvad foreningen har igangsat indtil videre.
3. Godkendelse af revideret regnskab v/ kasseren
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Kasseren gennemgik kort regnskabet, der primært består af indtægter fra medlemmer og
opstartsudgifter. Aktuelt er der et overskud på 7.800 kr. Dertil kommer tilsagn om to private
firmasponsorater á 5000 kr.
Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning og godkendte regnskabet.
4. Godkendelse af budget for 2021 v/ formanden
Formanden gennemgik kort budgettet for 2021, jf. det udsendte bilag 5. Budgettet dækker udvikling og
drift. Der er noget usikkerhed i budgettet i forhold til forventningerne til virksomhedssponsorater og
antal frivillige.
Kontingentet for 2022 foreslås uændret, dvs. det samme som i 2021
Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgettet for 2022.
5. Fastsættelse af kontingent
Samme kontingent som i 2021, dvs: 200 kr. pr medlem, 250 kr. pr husstand, 50 kr. pr studerende og
5000 kr. pr virksomhed.
Generalforsamlingen godkendte fastsættelsen af kontingentet for 2022.
6. Indkomne forslag
Forslag om vedtægtsændring, revidering af punkt 9.b i vedtægterne ændres, hvilket betyder, at hvis
foreningen opløses, skal foreningens evt. overskud gå til en dansk forening med et alment velgørende
formål.
Forslaget blev vedtaget.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Punktet er først aktuelt ved generalforsamlingen i 2025.
8. Evt.
Det blev foreslået, at der lægges billeder af formanden og næstformanden på EDCs hjemmeside, hvilket
bestyrelsen følger op på.
Medlemsmøde
Næstformanden gennemgik kort foreningens tilbud til medlemmerne, som det fremgår af hjemmesiden.
Tilbuddene er:
1) Støtte og bidrage aktivt til foreningen velgørende formål i Tanzania.
2) Følge foreningens aktiviteter i nyhedsbreve, der udsendes løbende.
3) Følge de konkrete børn, institutioner og skoler, man giver støtte til.
4) Deltage i generalforsamling.
5) Deltage i foreningens årlige studieture til Tanzania (første gang i efteråret 2022, udbydes i
foråret 2021)
6) Få skræddersyet en individuel studie- og oplevelsestur med bla besøg på institutioner og skoler
7) Mulighed for at blive involveret i foreningens aktiviteter i Tanzania
Foreningsmedlem kommenterede hjemmesiden, som er rigtig god og informativ, og at det var dejligt at
deltage i generalforsamlingen/ medlemsmødet og få hjemmesiden ”tygget” igennem.
Medlemsmødet blev afsluttet med en munter Kahoot konkurrence blandt deltagerne i medlemsmødet
(spørgsmål om foreningen og Tanzania) og med to Masai-træfigurer i præmie til vinderen☺
Referent: Hanna
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