
Eventure Generalforsamling d.30/10-22 
 

Velkomst fra formanden, Steen.  

 

Fortælling fra Peter om hans måned sammen med familien i Zambia, februar 22. Oplevede at familien efter 

1,5 til 2 uger havde fundet sig rigtig godt til rette og fik mange fantastiske oplevelser med hjem i 

rygsækken. Fik sat en god kultur med referater af møder i gang.   

 

Glenn fortæller status:  

Zambia: en god harmonisk velfungerende samarbejdsvillig stab. Bedre selvindsigt. Godt udgangspunkt til en 

bedre strukturering. Greystone har givet projektet en bedre SoMe profil og står for alle billeder og opslag 

på CSR siden.  

- Der ønskes at arbejdes med en langsigtet struktur. Udfordrende for frivillige og staff at lave en god 

og ordentlig undervisning, som handler om noget fagligt, der også rammer målgruppen. Enkelte 

Ipads/Tablets er tilført projektet via Novicell med forventning om at det bringer mere struktureret 

indhold. Alt kan nu gemmes på ny-opsat server.  

 

- Der mangles fysisk vedligeholdelse på projektet.   

 

- Drøm om at opstarte en skole med nye bygninger og grundskole, der over årene kan udvikles. 

Kræves et stort budget på omkring 3 mio. over 5 år – Glenn sender oplæg til Steen.   

Nicaragua: Glenn og Peter rejser i december. Workshop afholdes for at introducerer strukturelle ændringer 

med nye målsætninger.  

Projektet skal skabe værdi for flere mennesker. Tænker i nye baner. Hvor stor værdi har 

engelskundervisning? Kan det bære? Også her vil vi satses mere på online seminar og gerne have Ipads til 

de mindre børn i Nicaragua, således at learning apps og online undervisning bliver en del af opsætningen. 

Der findes mange learning apps, der virkelig er gode og nemme til undervisning.  

- Fiskedammen i Nicaragua står færdig og de første fisk er sat i.  

Partnerskaber: forsøger at finde nye partnere – ex. Palsgård, Blæksprutten (blæksprutten har siden mødet 

sagt fra), dansk studiecenter.  

Tanker om Dansk studiecenter (tænkt i Nicaragua): at lave en samarbejde, hvor de sender tidligere rejsende 

ned til vores projekt – være med til at opbygge indhold på projektet. Et prisfornuftigt tiltag, hvor de unge 

selv får indflydelse på opholdets indhold. Venter på møde dato – de har fået tilsendt beskrivelse.  

Status på virksomhederne, der allerede er i hus – godt år med gode projekter. Er i gang med 3. hus med 

stenpresseren fra Platform. Sy huset er stort set færdigt – mangler træstole. Der er god gang i syningen. 

Håber på Sanne kan komme afsted med Kroppens hus til foråret og arbejde videre med sundhedshuset. 

Novicell havde en fantastisk tur med partnerskabet – markedsfører projektet flot.  



Vi arbejder på at få flere partnere. Projekterne er afhængige af pengene til driften.  

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Steen Hvidt og Lars Otte på genvalg. Begge genvælges.  

Regnskab 21 godkendes.  

Budgettet for 22 godkendt.  

 

Diverse:  

God succes fra familier, der gerne vil afsted. Vil gerne bygge et par huse mere, der kan huse familier. Tanker 

til udvikling. Hus vil være attraktivt. Markedsføring for familier – hvad skal produktet være? 

Ide til mobil markeds-stand, hvor man sælger de varer vi producerer på projektet. Kirsten foreslår deres 

indsamlede penge kan gå til dette. Standen kan også bruges til at udbrede sundhedshuset eller små 

foredrag.   

 


