REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FORENINGEN EVENTURE
Dato: 27.11.2014
FRA BESTYRELSEN
Fremmødt: Vanessa Graa, Glenn Mott, Kirsten Jacobsen, Henrik Jensen
Afbud: Thomas Vester
VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Valg af dirigent: Aske Kornum
Valg af referent: Henrik Jensen
Formandens beretning
Glenn Mott fremfører i formandens fravær, formandens beretning.
Vedrørende Elever
Første hold elever
-

Det første hold, har virkelig været en succes
De har rykket sig meget fra at starte med at være urolige, ikke ”dannede” til
nu at være nogle meget bevidste unge mennesker, som alle gerne vil videre
på high school
Der er allerede tegnet kontrakter med private bidragsydere, som sponserer de
afsluttende elevers næste high shool forløb.

Næste hold elever
Rekrutteringsprocessen for det nyeste kuld elever er gået godt. Der har været 147
elever igennem, hvoraf 38 blev inviteret til en dag. 7 blev skåret fra og de 31 der skal
bruges udvalgt. Således mangler kun elevernes forældres accept og det forventes,
at de alle accepterer.
Postivt: Rygtet om skolen har spredt sig langt udover det helt lokale område, så
periferien udvider sig.
Vedr. bygninger
Stadion
- Det er næsten færdig og der mangler kun en lille smule (vandingsanlæg)
- Altan.dk, som sponserer stadion, har tilbudt at sende mange af deres
medarbejdere ned til stadion for at være med til åbningsceremonien med en
stor fodboldturnering.
Byggerierne
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-

Lars, som ansvarlig på plottet, har svejst hele skelettet til den nye spisesal op i
jern, således at vi undgår forrådnelse af de bærende elementer pga.
Jord/insekt-forholdene.
Det bliver umiddelbart en bygning på ca. 200 m2 med udsigt over hele plottet
Den gamle bliver omdannet til et fællesareal og mindre opholdssteder til
gruppearbejde m.v

Vedr. landbrug
- elevhaverne er blevet selvkørende, således at de 2 medarbejdere der er
ansat, kan udvikle i stedet for at pleje
- Dyrene: Der skal mindre bestand af dyr end på nuværende tidspunkt.
o Det er skønnet at det er 3x dyrere at producere selv end at købe, bl.a.
pga store problemer med tyveri og transport af dyrefoder til plottet.
o Bestanden reduceres ved nedslagtning således at 1-2 ansatte kan
opretholde bestanen. Herved kan vi både producere og samtidig
bruge det i undervisningen.
Lokalbefolkningen
- Der er stadig ikke noget arbejdsmæssigt samarbejde med Mbete (2,500
indbyggere)
o Der er for mange lokale (ca. 40 fiskere), som er meget imod de mindre
community projects. Deres modstand skyldes at de vil modtage løn
imod div. ydelser hvilket vi ikke kan tilbyde, og hvis først ”headmanden” har sagt god for et projekt, så bliver alle i byen tvunget til at
hjælpe, således er moralen og derfor vil de som udgangspunkt
forsøge at skabe modstand således at de ikke bliver tvunget til at
arbejde uanset om det så kommer dem selv tilgode.
o Den lokale chief, har nu meldt ud, at der ikke vil være problemer imod
projektet
o De projekter vi har lavet (skraldespande, beach volley bane,
vandtanke, legeplads m.v.) bliver ikke vedligeholdt lokalt.
- Aftalen er nu, at Mbete kommer til os, hvis de har behov for projekter
- Der er dog ikke nogen spændinger, så der er ikke nogen umiddelbare
problemer – kun modvilje ifb. hvadend arbejde de lokale projektet måtte
indeholde.
- Der er ansat en manager på plottet, som har arbejdet i lokal området i ca. 5
år og der er håb om, at han kan bidrage til den fortsatte gode kemi
fremadrettet.
Godkendelse af formandens beretning: Alle fremmødte godkender enstemmigt
formandens beretning
Godkendelse af budget: Alle fremmødte godkender enstemmigt budgettet
Indtægtssiden holder ikke ift. budget, men udgiftssiden rammer ret præcist.
Det giver derfor udfordringer, som skal imødekommes for næste år. Udfordringen her
er, at 2015 er et fuldbyrdet skoleår, så driften forventes at gå op.
2015: Forventede indtægter: 939.400 DKK
2015: Forventede udgifter: 553.800 (dette tal viser de afstemte udgifter for et skoleår,
som er skåret helt ind til benet – altså hvad der minimum skal anskaffes for at skolen
kan drives)
Det har hjulpet meget, at få Glenn og Aske hjem i foreningens virke, for at oparbejde
flere kontakter, samarbejdspartnere og sponsorater.
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Der kommer snart nye planer for interesse-pakker til sponsorer.
Deslige kommer der planer for de enkelte arbejdsopgaver som skal afholdes i den
danske administration med tilknyttede instrukser. Dette tiltag skal gøre det let
overskueligt for de som ønsker aktivt og frivilligt at byde ind med tid og kompetencer
til foreningens virke.
Sidst oprettes et netværk af forhåndværende frivillige, et netværk vil danne en
såkaldt ”inderkreds” som har til formål helt eller delvist at varetage korrespondancen
af nye henvendelser fra personer, som ønsker at komme til projekt Zambia.
Godkendelse af nye kontingentsatser: Alle fremmødte godkender enstemmigt
budgettet
Der fremsættes forslag om at lave medlemskanpperne på foreningens website om til
månedlig betaling





15 kr
29 kr
49 kr
59 kr

Godkendelse af minimumssatser for medlemstyper:
Alle er for!





15 kr
29 kr
49 kr
59 kr

Valg af bestyrelse:
Thomas Vester ønsker at træde af som formand og indtræde som menigt
bestyrelsesmedlem
Aske Kornum ønsker at træde ind
Lasse Nielsen ønsker at træde ind
Vanessa Graa ønsker at genopstille
Kirsten Jacobsen ønsker at genopstille
Henrik Jensen ønsker at genopstille
Glenn Mott ønsker at stille op som bestyrelsesformand

Indkomne forslag:
Forslag om at etablere
-

En BogBåd, der sejler rundt til lokale landsbyer
En pre-school, der kan tage imod små børn, som etableres med de lokale
kvinder. På den måde kan vi aflaste de lokale kvinder og frigøre ressourcer ift.
at de kan optimere deres egen hverdag og eksemplvis tage i marker m.v.

www.eventure.dk

Eventuelt:
-

Der er opbakning til foreslaet om at der fremadrettet tilsidesættes et beløb
der hedder 25.000 dkk / måned som via foreningens administration kan
bruges til udbetaling af løn.
o Det vurderes som essensielt for foreningens virke at mindst en person
lønnes som torvholder på hele projektet og de mange frivillige kræfter.
o Vi kan i fremtiden afskrive mange større udgifter på opbygning af div.
faciliteter, men renovation og vedligehold af plottets faciliteter og
driften af skolen er genstand for de fremtidige udgifter.
o For at kunne opretholde en kontinuerlig indtægt og udvide
foreningens virke skal der være aktivitet i Danmark som eksempelvis nu
med Aske og Glenn som aktive.
o Bestyrelsens medlemmer og tilstedeværende foreningsmedlemmer
bakker op omkring en 1/9 i forhold til administration/drift. Dette
implementeres på foreningens hjemmeside inden årets afslutning
således at det bliver tydeligt for alle medlemmer mfl.
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