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Generalforsamling – 100 % til Børnene 

Afholdt den 17. maj 2014 kl. 14-16 på Havvej 32, Vrinners Hoved, 8420 Knebel 

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 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

Ad. 1 

Flemming Nygaard blev valgt til dirigent og konstaterede, at generelforsamlingen var 

retmæssig (varslet mere end 30 dage før afholdelse ved mail til alle medlemmer samt en 

tilfredsstillende dagsorden). 

Betina Haugaard Heron (næstformand i bestyrelsen) tog referat. 

Ad. 2  

2013 har været et udfordrende år for 100 %. Der har været en medarbejder på 

barselsorlov i 6 måneder - ligesom direktør Signe Vorster desværre fortsat var 

langtidssygemeldt i 2013.  

Dette har betydet, at arbejdet i organisationen i en lang periode har hvilet på én enkelt 

deltidsansat, selvom arbejdet er normeret til tre personer. Det er svært at nedprioritere 

opgaver, der alle forekommer særdeles vigtige for organisationens arbejde, profilering og 

udvikling. Dette resulterede desværre i en stress diagnose først i 2014. Det vil vi tage godt 

hånd om, men det er et vigtigt og stærkt signal om, at arbejdsbyrden for teamet har været 

alt for tung og i lange perioder har været et fuldtidsarbejde og ikke et deltidsarbejde. Den 

situation skal der ændres på i 2014, blandt andet gennem nogle aftalte og af bestyrelsen 

godkendte prioriteringer for teamet. Desuden er en erfaren arbejdspsykolog blevet 

tilknyttet, for at assistere med dette, så 100 % bliver en sundere arbejdsplads, men stadig 

præget af selvstændighed, ejerskab og idealisme.  

I 2013 har 100 % gjort sig en del overvejelser i forhold til at få en bedre balance mellem 

udgifterne til projektmidlerne og driftsmidlerne, således at der eksempelvis kunne gå 10 % 

af projektmidlerne til driften. Det er potentielt en stor beslutning, men den øgede  
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projektvolume og administration gør, at 100 % bliver nødt til at gentænke den tidligere 

opdeling for fortsat at være en transparent og ikke mindst bæredygtig organisation. Det er 

en del af en professionalisering af organisationen, hvor vi i stigende grad vil søge 

offentlige midler, samtidigt med at vi forsøger at kapacitetsopbygge vores partnere i syd. 

Vores mål på sigt er, at partnerne bliver uafhængige af 100 %. Derfor skal vi selvfølgelig 

stadig træde forsigtigt og forblive tro mod vores oprindelige mandat og formål. Disse 

overvejelser vil blive søgt konkretiseret i 2014.     

Tøjmærket Stella Nova er en tidligere CSR partner for New Hope børnehjem i Kenya og 

har i 100 %´s navn solgt diverse T-shirts, hvor menningen var, at overskuddet fra salget 

skulle gå til opførelsen/færdiggørelsen af et nyt børnehjem til de 54 børn, som bor på New 

Hope.  Desværre har vi endnu ikke modtaget pengene fra firmaet og må nok erkende, at 

det heller ikke kommer til at ske, da den dialog vi har forsøgt at få med dem gennem breve 

fra bestyrelsen indtil videre er blevet mødt med tavshed.  

Laura fra bestyrelsen var i september 2013 i Ghana på et privat besøg, men benyttede sig 

af lejligheden til at tage rundt til 100 %’s andre projekter i Ghana, sammen med Lene fra 

Ghana gruppen og Mille fra sekretariatet. Det forekommer vigtigt for bestyrelsens 

medlemmer at stifte nærmere bekendtskab med projekterne, både de nye og gamle, for 

bedre at kunne forstå arbejdet og mærke motivationen og idealismen brede sig.   

Vi er altid glade for nye og gamle medlemmer i 100 % og vil gerne opfordre til, at man 

fornyer sit medlemskab (hvis man ikke allerede har gjort det) gennem 100 % til Børnenes 

konto i Arbejdernes Landsbank: 5331 0244889.  

Torgny Møller introducerede bestyrelsens beretning og redegjorde for 2013, som et godt 

og spændende år, men også et år med udfordringer. Bestyrelsens beretning blev 

udleveret på mødet (fra s. 11 i ”Årsrapport 2013, 100 % til Børnene”) og indeholder mange 

detaljer om projekterne i Ghana og Kenya, strategi, tanker og visioner. Signe Vorster, 

Camilla Legendre, Camilla (Mille) Nielsen-Englyst, Sif Svejgaard og Laura Jul Hornsberg 

supplerede beretningen med status for en række projekter og deres besøg i hhv. Ghana 

og Kenya, og de fremadrettede tanker omkring strategiarbejdet mv. På hjemmesiden vil i 

inden længe findes indslaget med Signe fra DR’s dokumentar om idealisme, sendt den 15. 

maj 2014 (http://www.dr.dk/tv/se/lev-staerkt/lev-staerkt-idealisme-4-4#!/) samt en 

musikvideo produceret med gadebørn fra Accra i Ghana.  

Torgny berettede ligeledes om en ny bekendtgørelse (vedhæftet) fra SKAT, som træder i 

kraft pr. 1. januar 2015. Bekendtgørelsen kan få væsentlig betydning for 100 %, da den 

omhandler forudsætningen for skattefradrag for private bidragydere til organisationen. De 

nye regler begrænser godkendelsen til de store organisationer. SKAT kræver nu minimum 

100 gavegivere, som donerer min. 200 kr., og at medlemskontingentet skal være så stort, 

at det kan dække foreningens administrationsomkostninger. Dertil kræves en egenkapital  
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på min. 150.000 kr. Sidst, men ikke mindst må foreningens midler ikke bruges på 

befolkningsgrupper med færre end 35.000 mennesker. 

Jan Foster, mangeårig støtte af 100 %, foreslog, at der fremadrettet på hjemmesiden 

beskrives hvilke projekter, det er særligt vigtigt for 100 % at skaffe midler til på det 

konkrete tidspunkt, så vi som organisation bistår med prioritering og hjælp til vores 

donorer. Camilla Nielsen-Englyst (medarbejder i 100 %) takkede for ideen og fortalte, at 

der tænkes i de baner. 

Jan Foster spurgte ligeledes til indsatsen i forhold til oplysning på skoler, der dels giver 

læring til en række danske børn, dels udbreder kendskabet til 100 % og dels kan bidrage 

til vækst i medlemsantallet. Signe fortalte, at dette arbejde har været nedprioriteret i en 

periode grundet for få ressourcer i organisationen. Man ønsker dog at prioritere det 

fremadrettet, blandt andet med hjælp fra et korps af frivillige. Der vil i løbet af efteråret 

2014 blive udarbejdet materiale og præsentationer, som de frivillige kan anvende ved 

besøg og præsentationer på skoler, så vi fremstår ensartede og professionelle. Endvidere 

ønsker Signe på den længere bane at gå mere ind i arbejdet med oplysning på danske 

skoler.  

Jan Foster spurgte ligeledes til den nye bekendtgørelse fra SKAT, og om 100 % gør noget 

for at synliggøre den forskelsbehandling som bekendtgørelsen lægger op til mellem store 

og små organisationer, og de konsekvenser det kan have som en lille NGO som 100 %. 

Mille fortalte, at der pågår drøftelser med CISU, og at dette vil fortsætte. 

Da bekendtgørelsen er meget ny, har der indtil nu været få drøftelser og konkrete aktioner.   

Årsberetningen blev godkendt. 

Ad.3  

Det reviderede regnskab blev godkendt 

Ad. 4 

Der er ikke indkommet forslag 

Ad. 5 

Der var en kort drøftelse af, om medlemskontingentet skal hæves fra kr. 100/år til kr. 

150/år. Det blev besluttet at fastholde de kr. 100/år.  

Ad. 6 

Hans Lomholt og Betina Haugaard Heron var på valg. Hans ønskede ikke genvalg, Betina 

ønskede genvalg. Herudover ønskede Sif Svejgaard og Allan Rundberg at indtræde i  
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bestyrelsen. De modtog alle valg og bestyrelsen tæller fremadrettet fem personer, hhv. 

Togny Møller, Laura Jul Hornsberg, Sif Svejgaard, Allan Rundberg og Betina Haugaard 

Heron. 

Som suppleant valgtes Jan Foster. 

Ad. 7 

Henning Kovsted genvalgtes som revisor. 

Ad. 8 

Ingen punkterunder eventuelt. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

- - 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Allan Rundberg som 

formand, Betina Haugaard Heron som næstformand og Torgny Møller som kasserer. 


