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FORMANDENS BERETNING FOR ÅR 2013 - 2014
Det er en fornøjelse som Præsident atter at rapportere om endnu et succesfuldt år med flere spændende
arrangementer og især med flere gode nye medlemmer. Seks spændende og interessante sammenkomster i
løbet af året, og medlemstallet atter steget, fra 78 til 88, en stigning på 13%. Alt dette lover godt for fremtiden.
For et år siden holdt vi Generalforsamlingen på det smukke Asia House i september 2013, og som sædvanligt
foregik mødet fredeligt uden større diskussioner. Vi nød en kinesisk menu, og så fulgte programmet. Vores vært
Carsten Dencker Nielsen fortalte om Asia House og viste en dokumentar film om husets historie og ØK.
Derefter fortalte Sven Riskær med unik erfaring fra Afrika og forretningsmulighederne. Efter afslutning af 34 år
som direktør for Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU, og et par andre investeringsfonde, havde Riskær
fået stor faglig dygtighed og engagement. Få personer som Sven Riskær har en dyb indsigt og erfaring i, hvad der
kan lykkes i Afrika, og det glæder os, at Sven Riskær er indvilget i at stille op som bestyrelsesmedlem i Selskabet.
I løbet af 2013 blev Christian Friis Bach udpeget som Udviklingsminister, og han accepterede tidligt at deltage i
møde af vores selskab. Vi mødtes her på Cafe K den 8. oktober 2013, og det var en fornøjelse at møde en ny
minister med imponerende praktisk erfaring fra internationale organisationer og med mange års arbejde direkte
i adskillige udviklingslande. Allerede fra starten havde Christian Friis Bach udstukket en ny kurs med sine modige
og markante udtalelser om Afrikas fremtidige udvikling, der førte til en livlig debat. Desværre måtte Friis Bach sig
få måneder senere trække sig fra den minister post på grund af nogle politiske forviklinger.
Det skal tilføjes, at mødearrangementet havde afprøvet et nyt system: at foredraget blev afholdt med blot en kop
kaffe og en kage her på Cafe K, til en rimelig pris for deltagelse, men specielt at tilbyde et middagssammenkomst
bagefter, i ”Karls Lysthus” i den historiske restaurant Hansens Gamle Familiehave, kun få hundrede meter nede
ad Frederiksberg Bakke. Med dette system kan medlemmer vælge, om de blot vil høre foredraget, eller også
afslutte med en middag med hyggesnak separat. Mange af os vil gerne holde møder med middag her på Cafe K,
med alle den spændende samling fra Selskabets stifter Konnild. Men Zoo er nu om dage meget dyrt, for at vi
derfor må kræve stor betaling fra vore møder med middag. Så det må vi tænke over i fremtiden igen -.
Sidst på mødet nåede vi hyggeligt Story Telling af to af vore medlemmer den 28. november om deres oplevelser i
flere afrikanske lande. Christina Ove Holm fortalte om besøg i flygtningelejre i Uganda og Congo, dels om Tesoprovinsens hårde prøvelser pga. Lord Resistance Army, dels om flygtningene fra Congo, der stadig strømmer ind
over grænsen til det vestlige Uganda. Lene Vendelbo var kommunikationspartner for Røde Kors i Malawi, hvor
fokus især var at sikre pigers rettigheder i et land. Arrangementet afholdtes på den livlige restaurant Biscaya
midt i City, der serverede små spændende spanske tapas.
I det nye år 2014 begyndte vi den 25. februar med en andet Story Telling aften, der for første gang blev afholdt
på den usædvanlige restaurant Spisehuset 56 grader ude på bastionerne på Amager. Mødet og måltidet med
husmandskost serveredes på første sal af den store gamle krudthusbunker.
Først fortalte Birthe Refslund, der er tidl. seminarielektor i historie og samfundsfag. Med en Master i
Afrikastudier, har hun arbejdet i Afrika i syv år sidst til studier i Mali i 2009.

Derefter mødte vi første gang et nyt medlem, Kim Højgaard Rasmussen som gennem 30 år har arbejdet på
ledelsesniveau for forskellige virksomheder i Afrika. Kim havde den gang udgivet bogen ”Billedet hænger skævt”,
og han fortalte os muntert med små sjove historier om de 122 gode råd til forretningsmanden. Kim har nu også
udgivet en bog med Hjælp til forretningsfolk, der skal til Afrika, og vi glæder os til, at Kim også deltager i
bestyrelsen – så kan han måske give sine Afrika råd til de andre bestyrelsesmedlemmer!
Da foråret begyndte, var Selskabet inviteret til et populært Go Home meeting hos NOVO den 6. maj. Vi mødtes til
sen eftermiddag i det imponerende og smukke nye hovedkvarter for NOVO, hvor den internationalt anerkendte
specialist, Dr. Mapoko Mbelenge Ilondo fortalte generelt om Novo indsats i Afrika og specielt hvad der gøres for
at hjælpe for at hjælpe imod diabetes, en alvorlig svøbe i Afrika. Dr Ilondo er født i Congo og er Director for
global Diabetes Partnerships for at at hjælpe imod diabetes, en alvorlig svøbe i Afrika. Ca. halvdelen af
deltagerne fortsatte til middag på Regatta Pavillonen, smukt liggende ved bredden af Bagsværd Sø.
Så når jeg frem til sommermødet – som jeg personligt synes blev et af de bedste arrangementer. Vi mødtes den
25. juli midt i det smukke sommervejr, som en festmiddag i Fredensborghusene. Vores kære medlem Camilla
Hebo Buus var på ferie i Danmark, og hun fortalte med entusiasme og karisme om sin daglige liv med sin mand
og børn som bondepige, og hun nu mest beskæftiger med sit Zambia Weekly. Baseret på Camillas personlige
erfaringer kunne hun berette om korruption og andre politiske misforhold, der præger ledelsen af Zambia.
Vi når nu frem til aftenen med et andet vigtigt foredrag Bent Nikolajsen bagefter. Det følger.
Rapporten har klart bevist et travlt og tilfredsstillende år, og nu ser vi frem til et meget vigtigt år, Selskabets 50.
år og mit 20. år som præsident – og mit sidste. Det har jeg jo truet med tidligere, at skiftet med Præsident vil
foregå ved næste års generalforsamling, sammen med en stor kanonfest – 50 års jubilæet – den 12. september
2015, som vi allerede er i gang med at planlægge. Men udover jubilæet er det allervigtigste at ligge strategi for
Selskabets fremtid – ud over de første 50 år. Derfor har bestyrelsen fremlagt forslag til ændring af
vedtægtsændringer for at udvide bestyrelsen, ikke blot for flere, ikke blot mere kvantitet, men særligt kvalitet.
Da jeg trådte til som Præsident var der 22 medlemmer med en bestyrelse på 4 medlemmer passende, men i
dag er vi godt på vej til 100 medlemmer, så bestyrelsen må udvikles med ekstra medarbejdere og nye
initiativer. Nye medlemmer, der forhåbentligt forstår de forventninger til Selskabet som de nye medlemmer
ser sig frem til.
I årevis var Selskabet baseret på en solid kerne af de gamle Afrikafarere, mange danske, der havde tilbragt
adskillige år med bopæl i Afrika og med meget personlige oplevelser. Denne kerne skal selvfølgelig fortsætte,
men vi må nok se i øjnene, at den næste generation vel ikke er mange, der bosætter sig i årevis i Afrika. i
disse år, ind og ud på projekter, rejser, korte ophold, hurtigere informationer på internettet – det forandrer
helt indstillingen til Selskabets formål som et mødepunkt.
Og vi vil gerne udvikle emnerne for møder, således at vi fx altid fortsætter med Story Telling fra ”The good
old days”, men også naturligvis møder om kultur, forretninger, samfundet, rejser.
Hermed afsluttes min næstsidste årsrapport som President med tilfredshed med året der gik. Især også med
økonomien, hvor kasserer vil kunne rapportere at vores overskud fortsætter flot opad. Sidste år
rapporterede Peter Schønsted for et overskud på over kr. 7.000, og jeg kan allerede afsløre, at resultatet af
dette år plus kr. 15.000. Vi har arbejdet hårdt for at opbygge kapitalen, så vi kan hjælpe med tilskud til en 50
års kanonfest om eet år.
Til allersidst vil jeg udtrykke min store tak til mine bestyrelsesmedlemmer, for deres hjælp i årets løb og især
fremhæve den store indsats, der udføres af vores kasserer Peter Schønsted og ikke mindst af vores meget
flittige og dygtige sekretær, Troels Baagland. Der skal også rettes en tak til Sven Riskær og Kim Højgaard
Rasmussen, fordi de nu har tilbudt deres arbejdsindsats også i bestyrelsen i det kommende år – når I vælger
dem!
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