REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORENINGEN EVENTURE
Dato: 18.08.2017
FRA BESTYRELSEN
Fremmødt fra bestyrelsen: Glenn Mott, Thomas Vester, Steen Hvidt, Henrik Jensen,
Aske Kornum
Afbud fra bestyrelsen: Ingen
VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Valg af dirigent: Aske Kornum
Valg af referent: Henrik Jensen
Formandens beretning:
Der er i årets løb foretaget et juridisk tjek af foreningen og umiddelbart er foreningen
godkendt.
Økonomi: Går ok; den er ikke båret af foreningens medlemmer, men af foreningens
vigtigste samarbejdspartnere, såsom Altan.dk m.v. og det skal vi udbygge
fremadrettet.
Daglig drift går godt, der er ikke nogen røde lamper.
Projekter: Skrider fremad og der er som altid gang i både større og mindre projekter – i
Zambia såvel som i Nicaragua.
Det sidste års tid er gået godt. Der er udfordringer, men ikke noget som bestyrelsen
ikke mener kan klares.
Hvad er Eventure:
Thomas Vester beretter om formålet for Eventure og tanken bag. Historisk og
fremadrettet handler Eventure om fremdrift. Og tanken bag har været, og er, at
skabe en platform for fremdrift. Det formål forsøger vi at efterleve i både Zambia og
Nicaragua. Eventure er en platform, ikke et sæt retningslinjer, som er sat i verden for
at skabe fremdrift og udvikling.
Kort nyt fra Zambia og status på delprojekter:
Aske:
Eventure Care
Udviklingen er gået stærkt – og den oprindelige tanke om at etablere et tættere
bånd til lokalbefolkningen via Eventure Care er virkelig blevet bekræftet. EC har vist
sig at være den nøgle, som har manglet ift. relationen til nabolandsbyen Mbete.
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Louise:
Efterskolen
Der er 25 elever lige nu. Eleverne er gode og viser alle stort potentiale.
High school sponsoraterne virker og det ser ud til, at der også er lukket for sponsorater
i år, bl.a. pga. samarbejdet med Tørring Gymnasium.
Community Development
Det går også godt og der er skabt grobund for yderligere udvikling.
Glenn:
Den lokale ledelse
Louise har valgt at blive endnu et halvt år – og hun indgår derfor i en 4-mands ledelse
det næste halve år. Så vi ser frem til et godt og udviklende efterår.
Der skal udvikles på den lokale ledelse og udstikkes flere ansvarsområder til det lokale
crew. Dette er med til at polstre opsætningen endnu mere og gøre os mindre sårbare
ift. lederposten fra dansk side. Vi satser også på at kunne hjælpe endnu flere af vores
tidligere elever tilbage og være omkring projektet samt ifm. udvikling af andre
projekter.
Nyt fra Nicaragua
Glenn Mott beretter om Nicaragua, herunder status og planer, lokal impact og
involverede danske frivillige.
Status og planer
Udviklingen i Nicaragua støtter op omkring vores formål i Eventure og de
overordnede planer om at skabe en platform for fremdrift.
Stedet vi har valgt at være, bliver vi til stadighed mindet om, er det rigtige. Planen om
at lave en handelsskole/iværksætterskole holder stadigvæk og er blevet taget godt
imod af lokalbefolkningen. Det primære formål skal være at skabe en platform, på
hvilken de unge lokale kan bygge en virksomhed med alt hvad det indebærer af
bl.a. indsigt i produktion, indsigt i jura osv.
Vi vil også gerne hjælpe med at skabe efterspørgsmål, herunder dyrke vores tætte
partnerskaber til at gøre dette. Eksempelvis har Altan.dk planer om at bruge både
kunsthåndværk og kaffe fra projektet som gaver til kunder. Derudover er vi også med
til at skabe Point-of-Sales i Granada, som de unge kan sælge de produkter igennem,
der bliver produceret på skolen.
Det er naturligvis ikke alle elever, der får adgang til vores fulde ressourcer, men dem,
som vi mener kan skabe flest ringe i vandet.
Indhold og fokus er anderledes end i Zambia, men faciliteterne er de samme. Skole,
sport og landbrug er en naturlig del af set-up’et.
Frivillige
Der vil nok blive et større behov for at aktivere frivillige end i Zambia på samme
tidspunkt. Overordnet set stiler vi dog efter at give den samme oplevelse som i
Zambia – med sport, aktiviteter med lokale børn osv. Men ift. de frivilliges profiler søger
vi nogle mere fagspecifikke profiler, end dem vi typisk søger i Zambia, da fokus for
skolen i sagens natur er på iværksætteri – og herunder fx jura, økonomi mm.
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Ift. vores muligheder for at skabe fremdrift er vi kommet på et rigtigt godt tidspunkt ift.
landets egen udvikling, der i vores optik virkelig er i fremdrift.
Nye ideer: Mikrolån
For at skabe størst muligt udgangspunkt for succes med de kommercielle initiativer,
som skal igangsættes via skolen i Nicaragua, arbejder vi henimod at etablere
mikrolån. I første omgang er fokus på Nicaragua og ikke Zambia, men idéen kan på
sigt også implementeres som overbygning på Projekt Zambia med den rette støtte.
Eventure Dag 2017
Vickie beretter om planlægningen op til, som er gået godt, og der har været større
opbakning end længe. Årets Eventure Dag er drevet 100% af frivillige kræfter.
Afholdes i København på Verdenshjørnet 19.08.2017.
Foreningens Administration
Vi har udvidet administrationen med en studentermedhjælper, Cecilie. Som var i
Zambia tilbage i 2014, men har taget endnu en tørn dernede i løbet af 2017. Hun er
nu kommet hjem og er gået ind i administrationen som studentermedhjælp.
Den ekstra hjælp i administrationen vil frigøre ressourcer til at fokusere mere på at
skabe flere partnerskaber.
Valg af bestyrelse
Til valg: Henrik Jensen og Thomas Vester
Ikke til valg: Glenn Mott, Aske Kornum og Steen Hvidt
Der er ingen modkandidater opstillet.
Generalforsamlingen: Der er genvalg til Henrik Jensen og Thomas Vester
Bestyrelsen fremadrettet: Henrik Jensen, Thomas Vester, Glenn Mott, Sten Hvidt, Aske
Kornum
Godkendelse af regnskab
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.
Indkomne forslag og eventuelt
-

-

Thomas Vester: Vi skal de kommende år kigge mere på, hvor der er og
hvordan vi skaber flere synergier mellem de to projekter.
Glenn Mott: Omkostninger ved at drive Eventure Care er højere end vi troede,
så der skal arbejdes henimod en form for sponsorpakke. Omkostningerne steg
hurtige end vi troede. Sponsortiltag er i gang.
Lars: Forslag til administrationen om at lave en fast platform til regnskab i
Zambia, som ikke skal genskabes hver gang.
Thomas Vester: Stor tak og taknemmelighed over for Peter Knudsen og
Altan.dk. Eventure vil meget gerne takke for al den støtte, der kommer fra
Peter og hans firma og den involvering der kommer her fra.
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