
 

 

Mødereferat 

       
       

9. maj 2015 
 
 

Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent 
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4) Eventuelle forslag 

a. Bestyrelsen foreslår foreningens navn ændret til 100% for bør-
nene 

5) Fastlæggelse af kontingent 
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 
7) Valg af revisor 
8) Eventuelt    

 

Referat: 

Ad. 1) 

Flemming Nygaard enstemmigt valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen (vars-
let mere end 30 dage før afholdelse ved mail til alle medlemmer) samt at der er 
fremsendt en tilfredsstillende dagsorden. 

 

Ad. 2) 

Formand Allan Rundberg tog ordet. 

Allan var i efteråret på tur til Kenya og Ghana sammen med to frivillige. En rø-
rende og inspirerende tur med mange læringer. Besøgt alle projekter og partne-
re.  
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Allan fortalte yderligere om 2014, som et økonomisk udfordrende år for 100%; 
dels grundet en 8 måneders sygeorlov, og ligeledes er Signe fortsat syg - des-
værre i en grad, så hun ikke kommer tilbage i samme virke i 100%. Forlaget 
Vistoft har i løbet af 2014 reduceret deres store bidrag til organisationen, og 
dette fortsætter de næste år. Det har fået ansættelsesmæssige konsekvenser, 
så der pt. er en deltidsansat (25 timer pr. uge) og en projektansat (5 timer pr. 
uge). 

Fokus i 2015 er på at få økonomien til at hænge sammen. Dette skal blandt an-
det ske ved at arbejde med og sikre bæredygtigheden og selvstændigheden i 
vores projekter. 

Status for arbejdet i Ghana v. Camilla (Mille) Nielsen-Englyst:  

Mille fortalte om ”Refraiming the message, REEP, CASA, KUNTU PEBI og Yes 
Ghana. Der kan læses yderligere i årsberetningen (http://100pct.org/om-
100/dokumenter.html).  

REEP-projektet er en rigtig god historie om unge kvinder, der tager sagen i egen 
hånd. Denne kan bruges mere aktivt end i dag til kommunikation omkring vores 
arbejde. Samarbejdet med Yes Ghana blev indledt i 2014. Dette er en ret pro-
fessionel samarbejdspartner. I 2015 påtænkes, at 100% og Yes Ghana sammen 
søger midler fra CISU til et stort lossepladsprojekt.   

Status for arbejdet i Kenya v. Camilla Legendre: 

Camilla fortalte om New Hope Børnehjem, Sct. Patricks Kibarani og WEMA. Der 
kan læses yderligere i årsberetningen (http://100pct.org/om-
100/dokumenter.html).  

New Hope Børnehjemmet drives flot af Japheth Eyema. Det er godt på vej til at 
blive et bæredygtigt projekt; primære mangler i forhold til dette er mere strukture-
ret arbejde med administration og vedligehold. Der kommer måske en aftale med 
en svensk sponsor, hvilket betyder, at 100% på den lidt længere bane kan træk-
ke sig fra projektet.  

Sct. Patricks /Kibarani støttes fra blandt andet den svenske rejsefond. En del af 
dette projekt er APDK, som vedrører børn med særlige behov. Der må forventes 
en fortsat tilførsel af midler til APDK-projektet.  

WEMA-projektet fokuserer på synlighed af gadebørn. Det er en tung partner for 
100%. I administrationen hos WEMA er der ikke det store engagement grundet 
udskiftning i bemanding. Projektet afsluttet medio 2015. De tidligere gadebørn 
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har dog taget projektet til sig – et nyt og mindre projekt, med dem som drivkraft 
er en mulighed. Dette vil overvejes i løbet af 2015. 

Kommentar til Flemming Nygaard til beretningen: 

Det er fantastisk at mærke, at stafetten fra Signes imponerende arbejde er løftet 
og videreført af ansatte, frivillige og bestyrelse. Det er vigtigt og rigtigt med fokus 
på at sikre projekternes bæredygtighed, så 100%’s partnere som udgangspunkt 
viderefører og udvikler de enkelte projekter, uden varige tilskud og hjælp fra 
100%. 

Dette blev til fulde bakket op af de øvrige fremmødte, og der blev sendt Signe 
varme og kærlige tanker!  

Ad. 3) 

Kommentarer fra Togny Møller til regnskabet: 

- Øremærkede penge går fortsat ubeskåret til projekterne. 

- Ved navneændringen er det muligt, at10% at ikke øremærkede midler 
kan gå til administration. 

- Ser umiddelbart ud til, at der er kr. 160.804 i plus i regnskabet. Dette er 
ikke tilfældet; 100% skal ikke tjene penge. Det skyldes en tidsforskyd-
ning.  

- Godkendelse som velgørende organisation – vigtigt i forhold til, at dono-
rer herved kan fratrække deres bidrag i skat. Sidste år var der usikker-
hed om dette var muligt. Det har heldigvis vist sig muligt  

Regnskabet blev godkendt. 

Ad. 4) 

Baggrunden for og fordelene ved en navneændring blev drøftet. Vi arbejder for 
børnene og ikke kun til børnene, og ”for” opfattes bredere end ”til”. Forslaget blev 
enstemmigt godkendt på generalforsamlingen. 

Det skal vedtages på en ekstra-ordinær generalforsamling, som der indkaldes til, 
da der ikke på generalforsamlingen var tilstedelse af et tilstrækkeligt antal med-
lemmer. En ændring, som den foreslåede, kræver for umiddelbar vedtagelse, at 
2/3 af medlemmerne stemmer for.  
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Ad. 5) 

Kontingent fastholdes på kr. 100/år. 

 

Ad. 6) 

Følgende ønskede at opstille til bestyrelsen: 

Jan Foster 

Lars Rosenmejer 

Helene Gertsen 

Togny Møller 

Alle blev valgt, og bestyrelsen er herved udvidet med en. 

Herudover blev Lone Klemmensen valgt som suppleant. 

Ad. 7) 

Kovsted & Skovgaard A/S blev valgt som revisor. 

Ad. 8) 

Frivillig-gruppen for Ghana havde til generalforsamlingen forberedt en række 
præsentationer. 

Stine viste en fantastisk film, lavet af hendes bror Emil Munk, der fortalte om 
kvinder, der beskyldes for at være hekse og fordrives fra deres landsbyer.  

Lars fortalte om projektet ”Refraiming” – med fokus på partnernes historie og 
ikke vores. Der er ansøgt om kr. 30.000 fra Oplysningspuljen til at lave en work-
shop i det nordlige Ghana om, hvordan de skal bruge ”deres stemme”, blandt 
andet ved at lave film. 

Lars fortalte yderligere om status for den container, der sendes til Ghana ultimo 
maj 2015; indeholder blandt andet LEGO, computere mv. Forventes at ankomme 
ca. 6 uger fra nu. Der er lavet meget forarbejde med godkendelse mv. fra lokale 
modtagere, den danske ambassade mv. Et godt og konkret projekt for en række 
frivillige; velbeskrevet og tidsbegrænset. 
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Anne Lise fortalte om, at CISU vil søge om midler til frivillige hos Danida. Hvis 
CISU får disse penge, vil 100% efterfølgende kunne søge tilskud herigennem til 
udsendelse af frivillige. 

Herudover blev vist en film fra Pebi omkring opbygning af skole, sundhedsklinik 
mv. Pebi-området støttes blandt andet af Kavli-fonden, omkring etablering af 
bæredygtige køkkenhaver. Et tilsvarende projekt kører omkring Kibarani losse-
pladsen. Lene varetager som frivillig koordineringen med Kavli-fonden.     

 

Herefter takkede dirigenten for god rod og orden! 


