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1. Valg af Dirigent:
Claus Resen Steenstrup (CRS) blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed lovlig i henhold til selskabets vedtægter.
2. Præsidenten aflægger beretning
Sven Riskær aflagde årsberetning for året 2018-19. Sven Riskær gennemgik alle årets
arrangementer, herunder det succesfulde ambassadørmøde i maj og sommerfesten på Benins
ambassade i august. Sven Riskær ihukom selskabets højt værdsatte Præsident, Carsten Dencker
Nielsen, der afgik ved døden i februar 2019.
Sven Riskær nævnte, at medlemstallet igen i det forgangne år var øget.
3 Kasseren aflægger regnskab
Peter Schønsted fremlagde årets regnskab. Han fortalte, at der var en egenkapital pr. 1. juli 2019
på 85.995,28 kr. og, at der var et overskud på 745,87 kr. i det forgangne regnskabsår. Han oplyste
endvidere, at der var givet et tilskud til arrangementer på 46.639,06 kr.
4. Vedtægtsændringer
Ingen forslag indkommet.
5. Fastsættelse af næste års kontingent
Det blev besluttet at kontingentet forblev uændret 250 kr. for individuelle medlemmer og 5000 kr. for
corporate members i 2019/20.
6. Valg af selskabets præsident
Sven Riskær meddelte, at han trak sig som præsident for Selskabet, men at Michael Mathiesen,
havde indvilliget i at stille op som kandidat til præsidentposten.
Michael Mathiesen præsenterede kort sig selv. Han oplyste, at han i en længere periode har
arbejdet med rådgivningsopgaver i en række afrikanske lande. Han fortalte, at han siden 2017
havde arbejdet på etablering af det nordisk-afrikanske venture kapitalselskab Bambwa Group AB.
Michael Mathiesen sluttede af med at redegøre for det store potentiale han ser i Afrika, ikke mindst i
forhold til de mange højtuddannede afrikanere som vender hjem til deres fædrelande efter endt
uddannelse. De vender tilbage for at sætte forskellige initiativer i gange for at hjælpe og, også fordi
de ser store muligheder. Det store potentiale er også årsagen til at MM ser uopdyrkede muligheder
i Det Danske Afrikaselskab.
Michael Mathiesen understregede, at det er en styrke, at Afrikaselskabet har mulighed for at dyrke
både den kulturelle platform og de forretningsmæssige elementer.
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Michael Mathiesen blev valgt som præsident under stor applaus.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Sven Riskær informerede om, at Henrik Flensborg (valgt for perioden 2017-19) ikke genopstiller for
endnu en periode, at Marianne Buhrkal Sørensen (valgt for perioden 2018-20) trækker sig fra
bestyrelsesarbejdet, og at Mette Ravn (valgt for 2017-19) tidligere i år har trukket sig. Han takkede
dem alle for indsatsen i bestyrelsen.
Peter Schønsted og Troels Baagland oplyste begge, at de genopstiller til valg for endnu en 2-årig
periode (2019-21). Begge blev genvalgt.
Sven Riskær oplyste, at Elizabeth Boye, Jakob Bejer og Brian Baptista har indvilliget i, at stille op til
bestyrelsen i Det Danske Afrikaselskab (for perioden 2019-21). Jakob Bejer og Brian Baptista var
ikke til stede. Men Sven Riskær præsenterede kort nogle af deres meritter. Jakob Bejer har boet &
arbejdet i Lagos, Nigeria siden 2001 og har siden 2004 ejet Heidelberg Nigeria Ltd., som er et
distributions- & service firma, primært i den grafiske branche. Brian Baptista er fra Kenya, har boet
25 år i Danmark, og har haft en række lederstillinger i store virksomheder. Nu fungerer han som
konsulent for firmaer og personer i forhold til branding og salg.
Elizabeth Boye oplyste, at hun har arbejdet i både Øst- og Vestafrika siden 1997, herunder med
rådgivning omkring forretningsudvikling og entrepreneurship, udviklingsbanker og –institutioner.
Claus Resen Steenstrup og Mikael Molander indvilligede i at stille op til valg som suppleanter for
bestyrelsen for 2019-21. Claus Resen Stenstrup oplyste, at han i mange år har drevet virksomhed
inden for Olie og gas, og at han i øvrigt er ”bid by the African Bug”. Mikael Molander fortalte, at han
er involveret i en række turistprojekter i Uganda.
Alle blev genvalgt under stor applaus.
8. Valg af to revisorer
Claus Søndergaard og Niels Vinding blev genvalgt som revisorer.
9. Valg af revisorsuppleanter
Cathrine Krogh blev genvalgt.
10. Evt.
Sven Riskær oplyste, at der er aftalt ansættelse af Florence Charamba Christensen per 1.
september 2019 som sekretær for selskabet. Foreløbigt ansættes hun for en prøveperiode, men
med mulighed for forlængelse, hvis finansieringen falder på plads.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og Sven Riskær takkede dirigenten for en flot indsats.
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