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Masaibarn 
c/o Jens Anker Hasager 
Hejrebakken 55 
8220 Brabrand 
 
jensanker@masaibarn.dk 
www.masaibarn.dk 
 
MobilePay 98673 
 
Registreringsnr. 5479 
Kontonr. 2939077 

Referat fra den ordinære generalforsamling 
26. maj 2019 kl. 14.00-15.30. Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs vej 7, 8230 Åbyhøj. 
 
Fremmødte: 
Fra bestyrelsen: Jens Anker Hasager, Kasper Birch, Karin Thorsted, Roald Flo, Sanne Bergdahl Johansen. I 
alt 11 fremmødte. Alle fremmødte er kontingensbetalende medlemmer og havde derfor stemmeret. 
 
1. Valg af dirigent 
Formand Jens Anker bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Karen Søndergaard som dirigent. 
Karen godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen som rettidig. 
 
2. Beretning om det forløbne år 
Jens Anker fremlagde en gennemgang af foreningens arbejde i det forløbne år under overskrifterne: 
 

- Målsætning og midler for Masaibarn projektet 
- Børnecentret – Lengasti Children Center – LCC 
- Børn på kostskole, Haradali Schools 
- Særlige aktiviteter 

o Løb for Lengasti – en forårstradition 
o Medlemsrejse 

- Hvilke resultater kan vi fremvise 
- Fremtiden/vision 

 
Årsberetningen kan læses i bilag 1 og på http://masaibarn.dk/filer/2019/aarsberetning2018.pdf. 
 
3. Fremlæggelse og drøftelse af foreningens arbejde i det kommende år 
Jens Anker fremlagde i forlængelse af punkt 2 en gennemgang af foreningens arbejde i det kommende år. 
Denne del kan læses i bilag 1 under ”Fremtiden/vision”. 
 
Herefter blev foreningens arbejde drøftet blandt de fremmødte: 
 
Bestyrelsen bør tage kontakt til institutioner og organisationer, som fx Rotary, Lions Club og plejehjem med 
tilbud at holde oplæg om projektet og Tanzania. 
- Jens Anker var enig i at der er mening i at holde oplæg ude hos folk i stedet for at satse på egne 

foredragsaftener. 
 
Er der lavet konkrete planer for hvor Løb for Lengasti afholdes i 2020? (Til årets løb i april nævnte Kasper at 
der i anledningen af 5-års jubilæum i 2020 vil blive afholdt et løb foruden i Vejle søndag den 26. april 2020). 
- Kasper nævnte at der ikke er konkrete planer endnu, men at det bliver i en by med et netværk til lokal 

opbakning, fx Aarhus eller Viborg. Han nævnte desuden at der foruden de større løb er mulighed for at 
holde nogle lokale løb af mindre størrelse hvis opbakningen er til det. 

 
Som besøgende i Lengasti er det ærgerligt at se at børnecenterets bygninger står tomme når projektets 11 
børn er på Haradali 9-10 måneder om året. 
- Jens Anker nævnte at det er bestyrelsens ønske at faciliteterne anvendes til aktiviteter for børn og øvrige 

lokale i Lengasti, og at der er startet en projektgruppe til som ser på mulighederne for at søge om midler 
gennem CISU.  
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- Kasper opfordrede til at interesserede kunne blive en del af denne projektgruppe for at få input fra 
medlemmer uden for bestyrelsen. 

- Sanne nævnte at bygningerne kan bruges til at lokale kvinder kan skabe en indtægt gennem håndværk, 
fx systue. 

 
I fremtiden bør der arbejdes på at udbygge de lokale skolemuligheder for ikke at være afhængig af at børn 
skal transporteres langt for at gå på kostskole. 
- Bestyrelsen var enige i at det langsigtede mål bør være at styrke de lokale skolemuligheder. Gennem 

CISU er der mulighed for at søge om større og større beløb fra Danidas puljer, når man har vist at der er 
god udvikling i ens projekt. 

 
4. Behandling af indkommende forslag 
Bestyrelsen havde fremsat forslag om vedtægtsændringer for at undgå at foreningen er fastlåst til at skulle 
anvende statsautoriseret revisor. Indsamlingsnævnet kræver at årsregnskabet revideres af en godkendt 
revisor, som kan være statsautoriseret eller registreret. Se vedtægtsændringer i bilag 2. 
 
Vedtægtsændringerne blev godkendt. De gældende vedtægter kan findes på  
http://masaibarn.dk/filer/2019/vedtaegter26052019.pdf. 
 
Bestyrelsen nævnte at det forventes at der fremsættes forslag om yderligere vedtægtsændringer til næste 
generalforsamling for bl.a. at inkludere Masaikvindes aktiviteter og forventede fremtidige aktiviteter i 
formålsbestemmelsen. 
 
5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse  
Karin fremlage årsregnskabet 2018. Årsregnskab med den samlede resultatopgørelse og balance for 2018 og 
sammenligningstal for 2017 kan findes i bilag 3 og på http://masaibarn.dk/filer/2019/aarsregnskab2018.pdf.  
 
Realiseret 2018 
Indtægter - 180.263 kroner 
Udgifter - 148.088 kroner 
Resultat - 132.175 kroner 
 
Bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet og adm.omk. udgjorde i 2018 mindre end 3 %. Det betyder at mere 
end 97 kroner for hver 100 kroner der modtages, går til projekterne i Tanzania. 
 
Hvordan sørger foreningen for tilladelse til at indsamle penge? 
- Karin svarede at der søges én gang årligt hos Indsamlingsnævnet og det koster 1.100 kroner. 
 
Regnskabet blev godkendt med kommentarer om at der så ud til at være godt styr på tallene. 
 
6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år 
Karin fremlagde budgettet for 2019. Det blev godkendt. Se bilag 4. 
 
Budgetteret 2019 
Indtægter - 173.145 kroner 
Udgifter - 140.000 kroner 
Resultat - 125.213 kroner 
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Kasper nævnte at der tidligere til generalforsamlinger var blevet drøftet om kontingent skulle sænkes for at 
prøve at nå 300 medlemmer, som er et af kravene for at blive godkendt af SKAT og kunne tilbyde fradrag for 
bidrag. Det årlige medlemstal svinger og ligger mellem 70-100 og vurderingen har været at det ikke er 
afgørende om kontingent er 100 eller 200 kroner. 
 
Det nævnes at der i en anden forening er vanskeligt at rekruttere medlemmer uden for familien og 
vennekredsen. 
- Bestyrelsen bekræftede denne udfordring. 
 
Det er vigtigt fortsat at holde fokus på medlemmer som grundstammen i en forening. 
- Bestyrelsen var enig i dette. Kasper nævnte at der til et nyligt foredrag hos CISU blev nævnt at tendensen 

i NGO-verdenen var at færre ønskede medlemskaber og i stedet ville give enkeltbidrag. 
 
Bestyrelsen foreslog at beholde medlemskontingentet på 200kr. Det blev godkendt. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I 2019 udløber Mia Birchs og Kirsten Duncans 
valgperiode. Mia Birch var forhindret i at deltage grundet udlandsrejse, men ønskede genvalg. Kirsten Duncan 
ønskede ikke genvalg. Kirsten har siddet i bestyrelsen siden 2014 og fortsætter som skolesponsor, aktivt 
medlem af foreningen og hjælper til events, bl.a. Løb for Lengasti. 
 
Bestyrelsen kan supplere sig selv op til 10 medlemmer. Supplerende medlemmer skal vælges til 
generalforsamlingen. Bestyrelsen er siden sidst blevet suppleret af Sanne Bergdahl Johansen og Kasper 
Birch. Disse ønskede valg. 
 
Annette Schou Nielsen deltog i medlemsrejsen i februar og er siden blevet en del af projektgruppen som skal 
se på mulighederne for fremtidige aktiviteter i Lengasti. Hun ønskede at stille op til bestyrelsen. 
 
Alle 4 blev valgt og bestyrelsen består nu af 7 medlemmer: Annette Schou Nielsen, Jens Anker Hasager, 
Kasper Birch, Karin Thorsted, Mia Birch, Roald Flo, Sanne Bergdahl Johansen. 
 
Bestyrelsen opfordrede til at yderligere interesserede kunne blive en del af bestyrelsen idet der stadig er 3 
pladser. 
 
8. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med Råd & Revision, Registreret Revisionsvirksomhed Fredericia som også 
har stået for regnskabet de seneste to år. Det blev godkendt. 
 
9. Eventuelt 
Sanne præsenterede historien bag Masaikvinde, som er et projekt hun startede i 2013 og som siden 2018 har 
været et selvstændigt projekt under Masaibarn. Der er 8 piger/unge kvinder i projektet og den ældste har lige 
færdiggjort upper-secondary school som svarer til gymnasium i Danmark. Sanne nævnte muligheden for at 
lade pigerne spille en aktiv rolle i forbindelse med opstart af nye aktiviteter i Lengasti. 
 
Der var god respons på Sannes præsentation og der opfordredes til at fortælle Masaikvindes historie bredt. 
PowerPoint-præsentationen med noter kan downloades på http://masaibarn.dk/filer/2019/Masaikvinde.pptx. 
Der kan desuden læses mere om Masaikvinde på www.masaikvinde.dk og www.facebook.com/masaikvinde. 
 
Karen afsluttede generalforsamlingen og takkede de fremmødte for kommentarer til en god debat. 
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Bilag 1 - Årsberetning, maj 2018 til maj 2019. 

Målsætning og midler for MASAIBARN projektet 

Målet for projektet er, at børnene skal have skolegang og uddannelse. Det vil i Tanzania sige: 2-3 års pre-school, 7 års 
primary school og 3 års secondary school. Herefter erhvervs- eller boglig uddannelse.                                                                                                                                                          
Foreningen Masaikvinde er nu en gren af Masaibarn. Der arbejdes også i Lengasti, men med unge kvinder som 
målgruppe. Bl.a for at undgå omskæring af pigerne (FGM). Et af midlerne hertil er uddannelse. 

Børnecentret – Lengasti Children Center - LCC 

MASAIBARN betaler gennem medlemskontingenter og donationer for driften af børnecentret i Lengasti. Børnene er 
forældreløse, eller mødrene er ikke i stand til at tage sig af dem. Der er 11 børn tilknyttet børnecentret. Børnene er på 
kostskole, men bor på børnecentret i ferierne.  

Ældrerådet i Lengasti er projektets lokale bestyrelse. Rådet er ejer af LCC’s bygninger, godkender de børn der skal 
optages i projektet, og får dem registreret.                                                                      

Ved hjælp af en donation på 15.000 kr., fra ”Høgskulen på Vestlandet”, et norsk pædagogseminarium der igen har 
samlet ind til MASAIBARN, har vi kunnet renovere de vigtigste dele af bygningerne, bl.a. toiletterne der var invaderet 
af termitter. 

Børnene på kostskole, Haradali Schools 

På skolen undervises der udelukkende på Engelsk, og børnene skal tale Engelsk, også i deres fritid. Årsagen er at store 
dele af uddannelsessystemet i Tanzania arbejder på Engelsk. Haradali’s formål er via undervisningen i grundskolen at 
forberede eleverne på at kunne få en uddannelse i Tanzania’s uddannelsessystem, samt sikre at de kan blive en del af 
det moderne Tanzanianske samfund. 

Danske skolesponsorer betaler for børnenes skolegang. Haradali skolen har op mod 1.000 elever, heraf ca. 500 
sponsorelever. De fleste med afrikanske sponsorer, men også en del med udenlandske sponsorer. Vi vil altid gerne 
have forbindelse med medlemmer – eller ikke medlemmer – der overvejer at blive skolesponsorer. Det er for et 
bestemt barn, prisen er 6.500 kr. om året og man kan også være sponsor for halvdelen eller en fjerdedel af beløbet. 

Særlige aktiviteter: 

Løb for Lengasti – en forårstradition 

I april 2019 blev motionsløbet, ”Løb for Lengasti” i afviklet for fjerde gang. Det er vigtigt for os, at alle har mulighed for 
at deltage, uanset alder og ambitionsniveau. Derfor kan den naturskønne rute gennemføres både i løb eller gang. Det 
var der 149 deltagere, der gjorde, og det er rekord i deltagerantal. Der var både voksne og børn som deltagere, og det 
var imponerende så godt børnene klarede sig – både i gang og løb. 

Vores sponsorer havde givet mange gaver som blev udtrukket af de børn, der var med i løbet. Det var et hyggeligt 
arrangement som afslutning på løbet, der i alt gav et bidrag til Børnecentret på 17.000 kr. 

Medlemsrejse 

 MASAIBARN har i februar 2019 arrangeret en medlemsrejse til området omkring Lengasti og Arusha i samarbejde 
med ”TES, skolen i Afrika”. Deltagerne i rejsen, sponsorer og medlemmer var sammen med børnene en hel dag, hvor 
vi legede, badede og hyggede med børnene. Børnene taler nu Engelsk på et rimeligt niveau, det forhøjer fornøjelsen 
ved at være sammen med dem ganske betydeligt. Der er stor swimmingpool på ”Wijiji Lodge” hvor vi bor. Den får vi 
lov at låne til børnene af Lodgens ledelse, som vi har et glimrende samarbejde med. Vi besøgte desuden skoler, 
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institutioner og Lengasti, landsbyen hvor børnecentret ligger. Vi sluttede af med en 2 dages Safari til bl.a. Ngorogoro, 
en af de verdenskendte nationalparker i området.  

Hvilke resultater kan vi fremvise: 

Karakterbøgerne fra Haradaliskolen viser, at børnene har taget den chance, de har fået. De klarer sig generelt godt, og 
ser glade ud på de billeder bestyrelsen og skolesponsorerne modtager. Gennem et af vores medlemmer har vi fået 
kontakt med Ester Mahawe. Ester er parlamentsmedlem og har selv Masaibaggrund. Hun arbejder især mod 
omskæring af piger (FGM). Hun vurderer, at skolegang og uddannelse er et af de vigtigste redskaber til at udrydde det. 
Omskæring af kvinder er ulovligt i Tanzania. Ester anerkender vores arbejde, og vil gerne samarbejde med os 
fremover. 

Vi er glade for vores tætte samarbejde med de lokale kræfter i Tanzania. Mama Rehema og Mama Neema står for det 
daglige arbejde på børnecentret og drager omsorg for børnene i ferierne. Nick Obuya er vores lokale koordinator og 
som den eneste engelsktalende i Lengasti, er han bindeledet til den lokale bestyrelse. Derudover er han løbende i tæt 
dialog med Haradali om børnenes dagligdag på skolen. Geert Lassen Holm har boet i Tanzania i mere end 40 år. Han er 
dansk-norsk konsul i Arusha-området og har været med i Masaibarns projekter siden starten. Hans store netværk og 
indsigt i de lokale forhold har stor betydning for projektets udvikling. Når vi yder en stærk indsats herhjemme og 
lokalt, sikrer vi de bedste forudsætninger for projektet. 

Fremtiden/vision: 

Vi vil gerne kunne fortsætte med at modtage de ”gamle” børn på børnecentret i skoleferierne. Vi vil også gerne opnå, 
at vores sponsorbørn bliver fulgt til de om muligt har en erhvervsuddannelse.   

Vi er nødt til at sikre økonomien i arbejdet, og et større medlemstal. Vi har det sidste år modtaget en række 
donationer fra Norge: Fra Musikfestival i Bergen, Pædagogseminarium og privat familie. Et af vores medlemmer er 
inviteret til at holde oplæg om MASAIBARN i en afdeling af Lions Club. Vi vil arbejde for at komme ud og holde oplæg 
steder, hvor man har arrangementer i forvejen. Vi vil også prøve på at få kontakt til skoler, fritidshjem 
uddannelsesinstitutioner mv. for efter modellen fra Norge at få donationer, men også kontakt med børnene, som 
pædagogseminariet i år. 

Vi er samtidig ved at udvikle et nyt projekt, som skal være for en større gruppe børn i Lengasti. Der er et stort behov 
for skolegang og uddannelse for børnene, ikke bare børnene i børnecentret. Der er andre børns vilkår, der ligner. 
Forældrene har som hovedregel ikke råd til at betale for uddannelse, og børnene har det samme afstandsproblem 
som børnene på børnecentret. Vi vil gerne undersøge mulighederne for også at sikre disse børn skolegang. Den eneste 
realistiske mulighed for at kunne gøre dette er at få en bevilling fra en af Danida’s puljer, beregnet til langsigtet 
udviklingsarbejde. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Masaibarn, ved:                                                                                                                                                                   
Jens Anker Hasager                                                                                                                                                    

Tlf. +45 6150 1203 
jensanker@masaibarn.dk 

besøg os på: www.masaibarn.dk og Facebook: www.facebook.com/masaibarn 
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Bilag 2 - Vedtægtsændringer 
 
Foreningens regnskab skal jf. Indsamlingsnævnets regler revideres af statsautoriseret eller 
registreret revisor. De nuværende vedtægter nævner blot statsautoriseret revisor. For at foreningen 
ikke låses fast til at revisor skal være statsautoriseret, men også kan være registreret revisor, 
foreslås det at ”statsautoriseret revisor” ændres til ”godkendt revisor” i vedtægterne. Betegnelsen 
”godkendt revisor” omfatter både statsautoriseret og registreret revisor. 
 
Nedenstående ændringer til tidligere vedtægter per 22. maj 2016 blev godkendt til 
generalforsamlingen 26. maj 2019. De fulde gældende vedtægter kan findes på  
http://masaibarn.dk/filer/2019/vedtaegter26052019.pdf.  
 
 

6  Bestyrelsen 

6.1.  Opgave og valg  
 

Der vælges statsautoriseret revisionsselskab for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

ændres til: 
 

6  Bestyrelsen 

6.1.  Opgave og valg  
 

Der vælges en godkendt revisor for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

 

7  Regnskab og formue 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af et statsautoriseret 
revisionsselskab. 

ændres til: 

7  Regnskab og formue 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en godkendt revisor. 
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BILAG 4 - BUDGET 2019 
 
Budgettet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen. 

 

 

 
  Regnskabsår 

2018 
År til  

30.04.2019 
Budget 2019 

Indtægter     

Medlemskontingenter  14.800 11.600 14.000 

Sponsorater  6.650 2.700 5.000 

Skolesponsorater  86.390 67.417 72.000 

Donationer  9.067 11.425 15.000 

Events  10.665 17.145 17.145 

Masaikvinde donationer  52.691 6.482 50.000 

Indtægter i alt  180.263 121.753 173.145 
 

Formålsbestemte omkostninger     

Lengasti Children Center  -48.330 -17.466 -40.000 

Haradali Schools  -57.898 -29.922 -60.000 

Masaikvinde  -37.542 0 -40.000 

Formålsbestemte omkostninger i alt  -143.770 -47.388 -140.000 
 
Administrationsomkostninger 

    

Hjemmeside  -621 --447 -700 

Godkendelse fra Indsamlingsnævnet  0 -1.100 -2.200 

Regnskabsprogram  -1.485 -1.485 -1.485 

Løb for Lengasti  -497 -947 -947 

Medlemskab af CISU  0 -600 -600 

Administrationsomkostninger i alt  -2.603 -4.579 -5.932 
 
Resultat før finansielle poster 

  
33.890 

 
69.786 

 
27.213 

 

Finansielle udgifter     

Bankgebyrer  -1.715 -698 -2.000 

Finansielle udgifter i alt  -1.715 -698 -2.000 
 

Årets resultat  32.175 69.089 25.213 
 


