
	

Generalforsamling i foreningen Eventure  
Søndag den 6. november 2016 
 
Valg af dirigent og referent  
Forslag til referent: Henrik Jensen: Vedtaget 
Forslag til dirigent: Aske Kornum: Vedtaget  
 
Kort nyt fra Zambia  
Eventure Care  
12. september 2016 åbnede Eventure Care for de første 30 børn – og der er 
netop ankommet 10 nye. Formålet med indkøringen af de første 30 var at få 
etableret nogle “rollemodeller” – det er gået rigtigt godt. Børnene viser stort 
potentiale, og der virker til at være stor opbakning i lokalbefolkningen. 
Der er også god synergi  med efterskolen, og børnene får besøg af eleverne, 
som vokser i deres rolle. 
To tidligere elever fra skolen er ansat i Eventure Care. Dette er en stor fordel – 
især ift. den sproglige barriere mellem børnene og de frivillige. 
 
Living Library  
Living Library kører – og hver onsdag sejler båden ud til den lokale landsby, 
Chezie. Vi skal dog fokusere endnu mere på samarbejdet med selve landsbyen, 
så vi ikke er afhængige af den lokale lærerkapacitet og I stedet kan sikre, at vi 
altid kan tage ud.  
 
Lokal ledelse  
Der er en fastansat ledelse, som binder tingene sammen, men vi skal have flere 
ledere på, så vi kan minimere vores risici ift. antallet af opgaver versus 
muligheder for gennemførsel.  
 
Nyt om Nicaragua  
Overordnet målsætning 
Det er en opsætning, der minder lidt om Zambia. De lokale er dygtige, og vi har 
alle forudsætninger for at kunne lave en succes i landet. Nærmiljøet gør, at vi 
godt kan lave en struktur, der minder om den, vi har i Zambia. Tanken er, at vi 
finder sponsorerer, som står for “produktionsenheder” og faciliteter, som er 
rettet til iværksættere. Vi vil gerne skabe et miljø, som gør dem i stand til at 
kunne agere som iværksættere, så vi tilbyder dem en basisstruktur, så de er i 



	

stand til at kunne udvikle deres færdigheder og dermed virksomhederne.   
 

Opstart og crew 
Opstarten kommer i højere grad end i Zambia til at være baseret på delmål 
uden en fast kommunikeret målsætning til lokalbefolkningen, så vi i højere grad 
kommer til at involvere lokalbefolkningen – uden at være styrende. Dette gør vi 
blandt andet på baggrund af lokalhistorien, som er præget af dårlige historier 
med udefrakommende.   
 
Lokalområde og -befolkning  
Det er et relativt stabilt land, som ikke er så ustabilt som de omkringliggende 
lande.  Vi har allerede fået en donation fra en lokal virksomhed.  
 
Bestyrelse  
Bestyrelsens fremtid  
Eventure er klar til at tage et skridt op – og få en mere aktiv bestyrelse, som 
støtter ledelsen ift. at eksekvere de visioner, der er i Eventure. Det er vigtigt, at 
vi kan supportere ledelsen – og det sker igennem en mere aktiv og professional 
bestyrelse.  
Steen Hvidt, advokat, vil gerne påtage sig en rolle som formand for bestyrelsen. 
Han har stor erfaring heri – og vil gerne være en del af det. 
 

Valg  
På valg: Aske, Glenn og Kirsten. 
Kirsten træder ud og Steen Hvidt træder ind.  
Lasse og Vanessa er trådt ud siden sidst. 
Bestyrelsen: Henrik, Aske, Thomas, Glenn, Steen (formand). 
 

Foreningens administration fremadrettet  
Der skal opjusteres på administrationsfronten, som skal supportere Aske i hans 
daglige virke, da Glenn nu rejser til Nicaragua for at etablere det nye projekt. 
Glenn vil dog fortsat være en del af administrationen, således at 
administrationen fortsat kan understøtte projektet i Zambia – og samtidig holde 
fokus på det nye projekt I Nicaragua.  
De sidste 2 år har Glenn og Aske formået at løfte administrationen op til et nyt 
niveau – samtidig med at økonomien er blevet endnu bedre. Dette skal 
fortsætte, og vi skal sandsynligvis ansætte en ny, som kan understøtte en 
udvikling af administrationen.  



	

 
Projektbesøg  
Fremover gøres der plads til, at Aske én gang årligt kan besøge vores projekter. 
Det er vigtigt, at han viser sit ansigt bl.a. over for de daglige ledere, så deres 
dialog og samarbejde bliver præget af gensidig genkendelse og respekt. 
 
Godkendelse af regnskab og budget 
Regnskabet ser bedre ud end længe – vi har haft flere frivillige igennem og fået 
flere virksomhedsaftaler, end vi havde budgetteret med.  
Generalforsamlingen har godkendt regnskab og budget.  

 
Fremtidssikring  
Vi skal fortsætte med at bevæge os hen imod en større og bredere støtte – så vi 
bliver mindre afhængige af enkelte donationer.  
Der skal yderligere lægges en “reserve” i foreningen, som kan gemmes til 
uforudsete udgifter. Dette vil fremgå af næste års budget.  

 
Uddannelsesaftaler og ambassadører  
Vi vil fremadrettet yde en endnu større indsats for at fastholde de hjemvendte 
praktikanter som ambassadører efterfølgende, således at de står for dialogen 
med den respektive uddannelsesinstitution. Dette bevirker, at kommende 
praktikanter er klædt bedre på til opholdet, og både Eventure og 
uddannelserne vil opleve en stor værdi heri. 
 

Lokale tiltag – Eventure Støttegruppe 
Eventureklubben: Et nyt initiativ, som samler folk, der har været involveret i 
Eventure. Klubben skal blandt andet stå for “Eventure Dagen”. Det skal ikke 
være en “kaffe-kage-klub”. Det er et krav, at folk, der melder sig ind, rent faktisk 
arbejder aktivt i klubben. Der skal udarbejdes et sæt vedtægter, så vi kan bruge 
dem som rettesnor for engagementet i klubben. Klubben fungerer uafhængigt 
af foreningens administration. 

  
Indkomne forslag og eventuelt  
Forslag: Ændring i vedtægterne, så vi fremadrettet holder generalforsamlingen i 
august. Forslaget blev enstemmig vedtaget 
Folk klappede af Glenn J  
 


