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Selskabets præsident Carsten Dencker-Nielsen (CDN) indledte årsmødet med at byde alle 
velkommen. Derefter bad han om, at generalforsamlingens deltagere holdt et minuts stilhed for at 
mindes Merna Nørgaard, mangeårigt medlem af Afrikaselskabet, der var afgået ved døden d. 1. 
september. Æret være hendes minde. 

1. Valg af Dirigent:
Steen Christian Pedersen (SCP) blev enstemmigt valgt til dirigent. SCP konstaterede, at 
generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed lovlig i henhold til selskabets vedtægter. 

2. Præsidenten aflægger beretning
CDN aflagde sin beretning som præsident for året 2016-17. CDN gennemgik alle årets 
arrangementer, herunder det succesfulde ambassadørmøde d.3. maj. CDN gjorde opmærksom på, 
at vi herved havde skabt forventninger blandt ambassadørerne, som fremover kræver en indsats på 
nye områder. Som eksempel på dette fortalte CDN, at Afrikaselskabet var blevet engageret i Africa 
Business Forum kort før generalforsamlingen. CDN takkede de medlemmer og 
bestyrelsesmedlemmer i Afrikaselskabet, som havde vist flaget ved arrangementet. CDN berettede 
desuden om medlemsundersøgelsen, der blev gennemført i februar/Marts måned, og takkede i den 
forbindelse medlemmerne for de mange gode inputs og forslag der også var indkommet. Det 
fremgik bl.a. af medlemsundersøgelsen, at der var et behov for flere sociale aktiviteter. Derfor blev 
der afholdt en Sommerfest d. 18. august  i Asia House, hvor der var fælles spisning og 
underholdning ved Yasmin Kierkegaard. Der var stor opbakning til dette arrangement, men CDN 
bad om endnu større opbakning ved lignende arrangementer i fremtiden, da den slags aktiviteter er 
omkostningsfulde. Til slut glædede CDN sig over, at selskabet har oplevet en flot 
medlemsfremgang fra 115 til 135 medlemmer i det forgange år og selskabet har nu 5 Corporate 
Members. CDN takkede alle bestyrelsens medlemmer for en flot indsats.  

Præsidentens beretning blev godkendt ved applaus fra generalforsamlingens deltagere. 

3 Kasseren aflægger regnskab 
Peter Schønsted forelagde årets regnskab. Han fortalte, at der var en egenkapital pr. 30. juni 
2017 på 79.542,82 kr., og at var et overskud på 16.537,90 kr. Han orienterede desuden om, at
der var givet tilskud på 15.106,02 kr. til årets aktiviteter.  

Der var et spørgsmål fra salen om, hvad de opsparede midler skulle bruges til. 

CDN fortalte, at bestyrelsen har en del planer og aktiviteter i støbeskeen, men at f.eks. et 
arrangement som sommerfesten er dyrt at afholde.  

4. Vedtægtsændringer

Ingen forslag indkommet. 

5. Fastsættelse af næste års kontingent
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Det blev besluttet at kontingentet forblev uændret 250 kr. for individuelle medlemmer. Det blev 
vedtaget at prisen for Coporate Members skal stige til 5000 kr. i 2018 for nye medlemmer. 
Eksisterende Coporate Members skal dog kun betale 3000 kr. i 2018, hvorefter prisen stiger til 5000 
kr. i 2019.  

6. Valg af selskabets præsident
CDN indvilligede i at fortsætte som præsident og blev under applaus enstemmigt genvalgt. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Følgende kandidater har erklæret sig villige til valg: 
For valgperioden 2017-19: Peter Schønsted (genvalg); Henrik Flensborg (genvalg); Troels 
Baagland (genvalg); Mette Ravn (nyvalg) 

Alle blev valgt og genvalgt under applaus. 

8. Valg af suppleant
Ingen suppleant blev valgt 

9. Valg af to revisorer
Claus Søndergaard og Niels Vinding blev valgt. 

10. Valg af revisorsuppleanter
Cathrine Krogh blev valgt. 

11. Evt.
Medlem Per Carøe overrakte håndbogen ”How to Make Africa Work”, der blev lanceret ved Africa 
Business Forum, til Afrikaselskabets præsident. Nigeria’s tidligere præsident Olusegun Obasanjo, 
er medforfatter, og Per Carøe påpegede, at der i bogen var værdifuld viden for Afrikaselskabet. 

Bestyrelsesmedlem Henrik Flensborg (HF) oplyste, at tidligere præsident, Erik Nørgaard, har 
udgivet sine memoirer i form af en ny bog "Mod Fremmed Strand", som det nu er muligt at købe. 

HF fortalte om det kommende arrangement i fodboldklubben FC Nordsjælland, der finder sted d. 
24. oktober og hvor klubbens ejer Tom Vernon vil fortælle om klubbens engagement i Afrika.

HF fortalte at der d. 15 November vil være foredrag ved Klaus Winkel og at nytårskuren finder sted 
d. 8. januar. 

CDN uddelte herefter medlemscertifikater til de 3 nye medlemmer: Thomas Amter, Jeaninike Dahl 
Kristensen og Thomas Mortensen.  

Dirigenten takkede for god ro og orden, og CDN takkede dirigenten for indsatsen. 

 Steen Christian Pedersen  Troels Baagland 
     Dirigent  Referent 


