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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 
10. november 2021 kl. 19.00-20.00. Microsoft Teams onlinemøde. 
 
Fremmødte 
7 fremmødte. Alle var 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: 

- Coronas betydning 
- Foreningens aktiviteter i Lengasti: 

o Børnecentret – Lengasti Children Center – LCC 
o Børn på kostskole, Haradali Schools 
o Masaikvinde 

- Medlemsrejser 
- Status november 2021 

 
Årsberetningen kan læses i bilag 1. 
 
På dette link kan du se en række billeder fra året der er gået, både fra skolen og landsbyen: 
https://photos.app.goo.gl/nhDngRKkRA35U5QRA. 
 
Yderligere fortalte bestyrelsesmedlem Annette om den rejse til Tanzania hun netop var hjemvendt fra. Hun 
overnattede bl.a. nogle dage i Lengasti hvor hun legede med landsbyens børn og kvinder. Her havde hun 
desuden møder med ældrerådet i Lengasti, og Masaibarns samarbejdspartner udenfor Lengasti, foreningen 
Pastoral Women's Council om mulighederne for at starte nye aktiviteter til støtte for preschool-aktiviteter og 
generel forbedring af levevilkårene for kvinder og børn i Lengasti. Det er håbet at nye aktiviteter kan startes i 
2022 med støtte fra Civilsamfundspuljen. 
 
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse  
Kasper fremlagde årsregnskabet 2020. Årsregnskab med den samlede resultatopgørelse og balance for 
2020 og sammenligningstal for 2019 kan findes i bilag 2 og på 
http://masaibarn.dk/filer/2021/masaibarn_aarsregnskab2020.pdf. 
 
Årets resultat for 2020 
Indtægter - 158.541 kroner 
Udgifter - 195.245 kroner 
Resultat -   36.704 kroner 
 
Kasper nævnte at årets resultat for 2020 ikke er tilfredsstillende. Corona har haft konsekvenser for de fleste 
og Masaibarns projekter er desværre ingen undtagelse. Det medførte uforudsete udgifter at have 
skolebørnene hjemme på forlænget ”coronaferie” og en række planlagte besparelser blev derfor ikke blevet 
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realiseret. Indtægterne lå lavere end seneste år og fulgte desværre ikke med de ekstraordinære udgifter. Det 
skyldtes bl.a. at foreningen var forhindret i at afholde planlagte fundraising-aktiviteter som ellers ville have 
indbragt større beløb til projekterne, bl.a. var det i april 2020 nødvendigt at aflyse 5-års jubilæum for Løb for 
Lengasti som skulle have været en stor løbefest. 
 
Bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet og administrationsomkostningerne udgjorde i 2020 blot 3,4 %, Det 
betyder at mere end 96 kroner af hver 100 kroner der modtages, går til projekterne i Tanzania. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Fremlæggelse og drøftelse af foreningens arbejde i det kommende år 
Jens Anker fremlagde en gennemgang af foreningens arbejde i det kommende år med målsætning og 
udvikling for projektet. I 2021 er der blevet arbejdet på en ansøgning til støtte fra Civilsamfundspuljen. Denne 
pulje finansieres af Udenrigsministeriet og administreres af CISU - Civilsamfund i Udvikling. Støtten skal 
bruges i Lengasti til opstart af nye preschool-aktiviteter og generel forbedring af levevilkårene for kvinder og 
børn i Lengasti. Godkendes denne ansøgning, vil det give nye muligheder i 2022. 
 
I april 2022 er forventningen desuden at der igen kan afholdes Løb for Lengasti i Vejle efter at det ikke har 
været muligt i 2020 og 2021. Løbet har været afholdt årligt i april mellem 2016-2019. 
 
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år 
Kasper fremlagde budgettet for 2021. Se bilag 3.  
Det årlige kontingent har været 200 kroner siden 2016 og det vil det fortsat være i 2022. 
 
Budgetteret 2021 
Indtægter - 153.304 kroner 
Udgifter - 162.462 kroner 
Resultat -     9.158 kroner 
 
Kasper nævnte at det forventede underskud for året ikke er tilfredsstillende, men at det lysner efter et hårdt 
2020 hvor corona havde store konsekvenser for Masaibarn som også nævnt under punkt 3 om årsregnskabet. 
Omkostningerne i Tanzania har i 2021 været lavere end i 2020 da livet lokalt på mange måder er kommet 
tilbage til tiden inden corona. I 2022 forventes det at foreningen igen kan fremvise et positivt resultat gennem 
planlagte besparelser i Tanzania og muligheden for igen at kunne afholde fundraising-aktiviteter i Danmark.  
 
6. Behandling af indkommende forslag 
Der var ingen indkommende forslag at behandle. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I 2021 udløber Annette Schou Nielsens, Kasper Birchs, 
Mia Birchs og Sanne Bergdahl Johansens valgperiode. De ønskede alle genvalg. Annette Schou Nielsen har 
siddet i bestyrelsen siden maj 2019, Kasper Birch og Mia Birch siden 2015 og Sanne Bergdahl Johansen siden 
januar 2018. Alle 4 blev genvalgt. 
 
Derudover meldte Karen Søndergaard sit kandidatur som nyt medlem i bestyrelsen. Hun har i flere år været 
en aktiv støtte i foreningens arbejde uden at være en formel del af bestyrelsen. Bl.a. i forbindelse med generel 
fundraising, planlægning af medlemsrejserne og ansøgningsprocessen til nye aktiviteter. Bestyrelsen udtrykte 
glæde ved Karens beslutning og hun blev enstemmigt valgt ind. 
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Bestyrelsen består nu af 8 medlemmer: Annette Schou Nielsen, Jens Anker Hasager, Karen Søndergaard, 
Kasper Birch, Karin Thorsted, Mia Birch, Roald Flo, Sanne Bergdahl Johansen. 
 
Foreningens vedtægter angiver at der skal være mindst 5 og højest 10 medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen 
opfordrede derfor til at yderligere interesserede kunne blive en del af bestyrelsen med 2 ledige pladser. 
 
8. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med Råd & Revision, Registreret Revisionsvirksomhed Fredericia som vi har 
haft et godt samarbejde med i forbindelse med revision af årsregnskabet de seneste fire år. Det blev godkendt. 
 
9. Eventuelt 
Formand Jens Anker takkede af. Karen afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede de fremmødte for 
kommentarer. 
 
 
 
________________________ 
Karen Søndergaard 
Dirigent 
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Årsberetning, fra september 2020 til november 2021. 
Covid-19, virus/sygdom, brød også ud i Afrika i foråret 2020. Vores børn blev som alle andre 
skolebørn i Tanzania sendt hjem den 18. marts. For at varetage børnenes læring bedst muligt fik vi 
organiseret undervisning, og købt skolemateriale til børnene på Lengasti children center. Skolerne 
åbnede igen den 29. juni 2020 og resten af året blev der arbejdet for at indhente den manglende 
undervisning. Siden genåbningen har undervisningen foregået som planlagt på kostskolen. 
 

Masaibarn er ansvarlig for følgende aktiviteter i Lengasti 

- Børnecenteret: LCC 
- Børnene på kostskole: På Haradali Schools 
- Masaikvinde: uddannelse af unge kvinder. 
- Sikre skolegang for børn i Lengasti 

 

Børnecentret – Lengasti Children Center – LCC 
Masaibarn betaler gennem medlemskontingenter og donationer for driften af børnecentret i 
Lengasti. 

Ældrerådet i Lengasti er projektets lokale bestyrelse. Rådet er ejer af LCC’s bygninger. 
 

Børnene på kostskole, Haradali Schools 
På skolen undervises der udelukkende på engelsk. Årsagen er at store dele af 
uddannelsessystemet i Tanzania arbejder på engelsk.  

Danske skolesponsorer betaler gennem Masaibarn for børnenes skolegang. 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. De nuværende sponsorater ses i forskellige konstellationer, fx 
helsponsorater hvor en familie eller vennegruppe er gået sammen.  
 

Masaikvinde 
Masaikvinde arbejder for at forbedre forholdene for piger og kvinder i Lengasti. Projektet har 
eksisteret siden 2013. Unge kvinder, som ellers risikerer omskæring og tvangsægteskab, går nu i 
stedet på boarding school og får mulighed for at få et andet liv, end det deres mødre har levet. 
Masaikvinde arbejder også for at give kvinder, som ikke går i skole, en mulighed for at lære sig et 
håndværk og få sig en indtægtskilde. Derfor har projektet over årene samlet ind til at starte et sy-
værksted, hvor en lokal syerske hjælper kvinderne ude i masailandsbyen i gang med at sy. i 2020 
kom der gang i dette projekt, som vi glæder os meget til at arbejde med i fremtiden.  
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Medlemsrejser 
Masaibarn har i samarbejde med ”TES skolen i Afrika” arrangeret medlemsrejser til området 
omkring Arusha og Lengasti i 2018, 2019 og 2020 i februar. Deltagerne i rejsen var sammen med 
børnene i 2 dage, hvor vi legede, badede og hyggede. 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. Vi 
besøger desuden skoler, institutioner og Lengasti, landsbyen hvor børnecentret ligger. Vi slutter af 
med en 2 dages Safari til bl.a. Ngorogoro, en af de verdenskendte nationalparker i området.  

 

Status 
Kalenderen siger november 2021 og hvad er så status lige nu? 

- 86 medlemmer som ligger stabilt i forhold til de seneste år.  
- De 11 børns skoleudgifter på Haradali dækkes af samlet 21 skolesponsorater. 

Skolesponsoraterne er både delsponsorater på 25 og 50 %, samt helsponsorater, hvor 
enkeltpersoner, familier eller vennegrupper er gået sammen om at dække hele det årlige 
beløb. 

- Vi modtager foruden medlemsskaber og skolesponsorater, faste månedlige sponsorater og 
enkeltstående donationer. 

- For Masaikvinde kommer en stor del af indtægterne fra salg på Facebook af flotte og 
farverige tasker. 

 

Tak til alle der gør en forskel 
Først skal der lyde en stor tak til vores lokale kræfter. Mama Rehema, Mama Neema, Kanunga, 
Nick og Geert. Mama Rehema og Mama Neema er vores to lokale ansatte, som drager omsorg for 
børnene når de er hjemme. Kanunga er formand for den lokale bestyrelse, en af landsbyens 
respekterede ældre. Nick er vores lokale koordinator idet han er landsbyens eneste 
engelsktalende. Han er født i Kenya og er ikke selv masai. Geert har boet i Tanzania i 40 år og har i 
mange år været dansk-norsk konsul i det nordlige Tanzania. Hans store netværk har siden 
projektets begyndelse haft stor betydning for dets udvikling. I det daglige står han desuden for 
vores lokale økonomiske anliggender. 

Til slut skal der lyde en tak til vores medlemmer og sponsorer, som med medlemskab, donationer 
og faste sponsorater er med til at sikre projekternes udvikling. Vi er taknemmelige for alle bidrag 
og det er dejligt at se at mange har støttet foreningen i flere år. Uden vores lokale og hjemlige 
kræfter, var det ikke muligt for os at udføre dette arbejde. Tak til alle. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Masaibarn, ved:                                                                                                                                                                   
Jens Anker Hasager                                                                                                                                                

Tlf. +45 6150 1203 Mail: jensanker@masaibarn.dk 
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ÅRSREGNSKAB 2020 

 

 
 

 
 
Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling. 
 
Aarhus, den 10. november 2021 
 
 
 
_____________________ 
Karen Søndergaard 
Dirigent 
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BUDGET 2021  
 
Budgettet blev fremlagt på den ordinære generalforsamling. 
 
 

 
  Regnskabsår 

2020 
År til  

10.11.2021 
Budget 2021 

Indtægter     
Medlemskontingenter  15.600 12.600 14.000 
Sponsorater  6.650 3.450 3.800 
Skolesponsorater  71.588 71.854 71.854 
Donationer  6.513 1.931 1.931 
Events  4.920 0 0 
Tilskud  1.460 0 0 
Masaikvinde donationer  51.810 51.719 61.719 
Indtægter i alt  158.541 141.554 153.304  

 
Formålsbestemte omkostninger     
Lengasti Children Center  -71.033 -44.986 -53.986 
Haradali Schools  -59.980 -50.014 -50.014 
Masaikvinde  -56.814 -51.739 -51.739 
Formålsbestemte omkostninger i alt  -187.827 -146.739 -155.739 
 
Administrationsomkostninger 

    

Hjemmeside  -586 -598 -598 
Godkendelse fra Indsamlingsnævnet  -1.100 0 -1.100 
Regnskabsprogram  -2.401 -2.925 -2.925 
Løb for Lengasti  -262 0 0 
Medlemskab af CISU  -600 -600 -600 
Administrationsomkostninger i alt  -4.949 -4.123 -5.223 
 
Resultat før finansielle poster 

  
-34.235 

 
-9.308  

 
-7.658 

 
Finansielle udgifter     
Bankgebyrer  -2.469 -1.430 -1.500 
Finansielle udgifter i alt  -2.469                  -1.430  -1.500  

 
Årets resultat  -36.705 -10.738 -9.158 

 


