DET DANSKE AFRIKA SELSKAB
(The Africa Society of Denmark)
Præsidentens Beretning for År 2015 - 2016
Det er mig en glæde at kunne aflægge beretning for Det Danske Afrika Selskab for vort Forenings år 2015 –
2016.
Ved Afrika Selskabets Generalforsamling den 2. oktober 2015 overtog undertegnede Præsident stafetten
efter Erik Nørgaard, Afrika Selskabets mangeårige Formand. 22 år blev det til i alt og Selskabet er Erik
Nørgaard overordentlig megen tak skyldig for en jætte indsats for at sikre Selskabets ve og vel, samt danne
et fundament, som fremtidige bestyrelser og medlemmer kan bygge videre på. Selskabet markerede
tronskiftet ved en efterfølgende reception, hvor Erik Nørgaards indsats igen blev behørigt markeret.
Det er naturligvis på sin plads igen at erindre om, at tre uger tidligere, på Afrika Selskabets 50 års
jubilæumsdag den 11. september, dvs på selve dagen, da var Selskabet vært ved en særdeles vellykket
festaften i Fredensborghusenes Festsal. Et arrangement som den tidligere Bestyrelse med Erik Nørgaard i
spidsen høstede megen velfortjent hæder for.
I forbindelse med kalender årsskiftet valgte vi som en nyskabelse at gennemføre en Nytårskur for Selskabets
medlemmer. Det var et meget velbesøgt arrangement, der fandt sted i Asia House den 11. januar, hvor
medlemmerne havde god lejlighed til at lære hinanden bedre at kende og hvor den nye bestyrelse havde en
kærkommen lejlighed til at ”optræde på slap line”. Bestyrelsen har besluttet at gentage succesen og
invitere til nytårskur igen i første halvdel af januar 2017. Derefter vil vi med medlemmernes forventede
opbakning vurdere om dette skal være en tradition fremover.
Den 1. marts havde vore medlemmer lejlighed til at deltage i et aften arrangement i Restaurant
Bellahøj. Det var meningen, at Sydafrikas Ambassadør, Ms. Zindziswa N. Mandela skulle være hovedtaler
ved arrangementet men grundet sygdom, der medførte, at Ambassadøren måtte rejse til behandling i
hjemlandet, så var aftenens hovedtaler Mr Machiel van Niekerk, Charge d ’Affaires, der opdaterede
deltagerne om Sydafrikas nuværende situation og om landets aspirationer for fremtiden. Flere Rotary
klubber i Hovedstadsområdet stod fadder til aftenens arrangement men takket været Erik Nørgaards
fortsatte meget effektive kontakt net, så kunne Afrikaselskabets medlemmer deltage på lige fod med
distriktets rotarianere.
Afrika Selskabet har i sagens natur mange medlemmer med en spændende livshistorie, baggrund og
erfaring. Blandt disse er Søren Rasmussen og hans frue, Berit Willumgaard fra Albatros. Skaberne af denne
meget interessante rejse- og oplevelses virksomhed havde generøst inviteret Selskabets medlemmer på
besøg hos Albatros Travel’s hovedkontor på Vesterbro den 8. marts i år. Søren fortalte levende om sit
livsværk og indviede os i en del af de mange spændende oplevelser og erfaringer i opbygningen af denne
meget velfungerende virksomhed. Sørens interesse områder spænder vidt og Selskabets medlemmer kom
langt omkring.
Asia House lagde rammer til et foredrag om et moderne eventyr i Kenya den 27. april i år. Afrikas største
vindmølle-projekt under opførsel ved Lake Turkana i den nordlige del af Kenya. Det var danske VESTAS, der
fik ordren til dette fantastiske projekt, som omfatter 365 kæmpe vindmøller. Vi hørte spændende indlæg
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fra Geert Aagaard Andersen, Chef for 3GF Global Green Growth Forum i København og tidligere dansk
ambassadør i Kenya.
Ambassadøren gav en relevant opdatering på forholdene i Kenya. Mange muligheder, men ikke kun en dans
på roser. Derefter gennemgik Søren Arthur Jensen, mangeårig projektleder hos COWI med betydelig Afrika
erfaring, det spændende Turkana projekt for os. Når vindmølleparken står færdig forventelig ultimo 2017
kan den levere 20% af dagens samlede el forbrug i Kenya.
Den 27. maj blev en mærkedag i Afrika Selskabets historie. Den dag havde vi besøg af ingen andre end vor
egen, internationalt anerkendte 95-årige globetrotter Jens Bjerre. Det blev en minderig eftermiddag i Asia
House, hvor Jens Bjerre fremviste sin berømte film om Buskmændende i Kalahari. Jens Bjerre startede sine
rejseaktiviteter i 1947 til Sydafrika og håndterede mødet og spørgsmål i Afrika Selskabet små 70 år senere i
fin stil. Jens Bjerre var i 1965 stiftende medlem af Det Danske Afrika Selskab.

Derudover har det været et meget aktivt år i Selskabets bestyrelse. Bestyrelsen har fundet det
hensigtsmæssigt at håndtere de mange foreliggende opgaver via dedikerede udvalg og har til formålet
etableret følgende udvalg: Aktivitets udvalg – Medlems udvalg – Sekretariats udvalg – Kommunikations
udvalg. Herigennem har alle bestyrelses medlemmer spillet en aktiv rolle i det vigtige strategi arbejde, der
vil sikre Afrika Selskabet fortsat fremgang. Regelmæssige bestyrelses møder har været afholdt og desuden
har en række udvalgs møder fundet sted. Det er helt på sin plads, at jeg her udtrykker min store tak til alle
bestyrelsens medlemmer for en fornem indsats. Herudover skal der lyde en særlig tak til vor kasserer, Peter
Schønsted for at holde orden i økonomien i vort Selskab.
Konkrete resultater af vor medlems strategi og kommunikations strategi kan blandt andet findes i
opgraderingen af Selskabets hjemme side samt at Selskabet nu er repræsenteret på de sociale medier med
en Facebook-side. Ved jubilæet sidste år passerede medlems antallet det magiske 100 tal og ved sidste
Generalforsamling var der i alt 103 medlemmer. I dag tæller Selskabet 115 medlemmer, men potentialet er
naturligvis betydeligt. Et område for nye medlemmer er blandt udstationerede danske i Afrika. Selskabet
tæller i dag 2 Corporate medlemmer.
I det forløbne år har Bestyrelsen ved forskellige lejligheder haft lejlighed til at introducere vort Selskab til
flere afrikanske ambassadører, tjenstgørende i Danmark. Ambassadørerne har udvist umiddelbar interesse
for vor aktivitet og vi har planer om snart at arrangere en sammenkomst for de afrikanske ambassadører
med deltagelse også af udvalgte danske erhvervs interesser. ”Strenthening relations between Africa and
Denmark”.
Vi har også haft sonderende samtaler med Væksthuse omkring nærmere samarbejde og håber snart vi kan
præsentere på dette samarbejde ved et medlemsmøde. Væksthus Sjælland har netop åbnet et innovation
centre som nabo til Asia House.
Jeg vil benytte denne lejlighed til at citere Erik Nørgaard ved sidste års Generalforsamling, hvor den
udgående Præsident udtalte, at Selskabet afholder møder og arrangementer, der spænder vidt med en
regnbue af spændende emner fra Storytelling til fremtidig forretning med Afrika. Dette er Afrika Selskabets
styrke og dette vil fortsat være Selskabet ledestjerne.
Carsten Dencker Nielsen
København, den 9. September, 2016

Please note that only the email address cdn@asia-house.dk should be used. Thank you.

Det Danske Afrikaselskab

