Formandsskabets Årsberetning 11 sept 2018.

Også i år afholder vi – traditionen tro - årets Generalforsamling på Afrikaselskabets
fødselsdag – denne 53’ende Generalforsamling efter, at Johannes Konnild tog
initiativ til stiftelsen i 1965 – eller Nr 54, hvis man tæller den stiftende
Generalforsamling med.
Når I i dag må nøjes med at have en Vicepræsident til at levere Årsberetningen, så
skyldes det, som mange sikkert allerede ved, at vores Præsident gennem de seneste
3 år, Carsten Dencker Nielsen, gennem nogen tid har været syg.
Den gode nyhed er imidlertid, at Carsten er i god og stabil bedring, og at han er klar
til at stille op både til genvalg som medlem af bestyrelsen og som Præsident for
selskabet Og i øvrigt regner Carsten med at kunne være med igen, når årets næste
arrangement finder sted. Carsten har pålagt mig at overbringe alle hans bedste
hilsener til jer alle, hvilket hermed sker, og med jeres tilladelse vil jeg hilse ham
tilbage og sige, at vi glæder os til at have ham tilbage iblandt os.
Inden jeg starter beretningen vil jeg gerne allerførst rette en stor tak til vores
dirigent, Steen Christian Pedersen, som atter engang har accepteret hvervet, som
den der skal føre os sikkert og hurtigt gennem Generalforsamlingens dagsorden.
Medlemssituationen
Det afgørende element i enhver forening er jo medlemmerne, og i vort tilfælde er
der jo tale om to kategorier: De personlige medlemmer og Corporate Members altså
virksomheder eller organisationer, som ønsker at støtte op om selskabets formål: at
fremme kendskabet til og forståelsen for Afrika – i et historisk og aktuelt perspektiv.
Og uden at gå kassereren i bedene, så kan jeg da allerede nu med glæde melde, at
der er god fremgang på begge medlemsområderne. Hvilket jo understreger, hvad vi
alle sammen ved, at Afrika altid har været - og fremover i kraft af sin hastige vækst i
både befolkning og økonomi i endnu højere grad vil blive - en meget væsentlig del af
vores klode.
I den forbindelse er det også værd at bemærke, at vort selskab udover den stærke,
traditionelle kerne gruppe af ”Old Africa Hands” også i stigende grad kan lykønske
sig med at have en voksende medlemskreds af herboende Afrikanere. Det er vi
meget glade over.
Og lad mig her, når vi er ved medlemmerne, glæde os over at tilstrømningen af nye
medlemmer fortsætter, således at jeg i dag kan byde velkommen til fire nye
medlemmer, som jeg vil bede om i tur og rækkefølge at komme herop til mig for
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traditionen tro at få udleveret deres medlemscertifikat og samtidig få lejlighed til
kort at introducere sig selv:
-

Florence Charamba Christensen
Niels Jørgen Frank
Anders Ørstrup Møller
Peter Albech

Men lad mig her tilføje et mere alvorligt indslag - nemlig lad os mindes de
medlemmer, som er gået bort i årets løb:
- HKH Prins Henrik
- Morten Dalsgaard
- Niels J Scheel Jensen
Økonomi
Den solide vækst i medlemstal afspejler sig som man kunne forvente, og som
Kassereren vil informere konkret om, også i en fortsat fremgang i selskabets
økonomi. Men når det er sagt, så vil jeg gerne understrege, at væksten i medlemstal
og interesse for selskabets aktiviteter, naturligvis også stiller voksende krav til vore
aktiviteter både i mængde og kvalitet, og dette stiller igen krav til den daglige
administration af selskabet.
Som det forholder sig i dag, så udføres stort set alt det løbende arbejde med
administration og arrangementer af selskabets frivillige og ulønnede bestyrelses
medlemmer. Og jeg vil gerne her rette en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen,
som alle, hver og en, og på hver sit felt men også i et fremragende samarbejde
udfører et meget stort arbejde for, at vi kan leve op til vores ambition om at være en
medlemsrelevant forening, der gennem sine arrangementer kan fremme
kendskabet til og forståelsen for Afrika.
Men vi skal blive endnu bedre til at levere varen. Og for at det skal kunne realiseres
bliver vi i længden nødt til finde frem til, hvordan vi kan skabe et økonomisk
grundlag for at etablere og opretholde et professionelt sekretariat – ikke stort og
overdådigt, men effektivt og engageret. Det skal ske uden, at det personlige
kontingent sættes i vejret, og der arbejdes på sagen. Så forhåbentlig får vi også
realiseret den ambition inden for det næste års tid.
Årets aktiviteter og arrangementer
Men for at komme til substansen: Afrikaselskabets aktiviteter i det forløbne år siden
sidste Generalforsamling
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Helt overordnet kan man sige, at der har været en bred vifte af aktiviteter, og en
god deltager opbakningen fra medlemmernes side.
Ligesom vi har det i år, havde vi sidste år den fantastiske glæde at kunne igangsætte
året arrangements kæde straks ved Generalforsamlingens afslutning, nemlig ved et
Afrika oplæg på topplan i form af et foredrag ved Professor emeritus Holger Bernt
Hansen. Sidste år med titlen ”Hvor går Afrika hen i en ny politisk og økonomisk
verdensorden”, et meget velmodtaget oplæg, og hvortil vi er så heldige at kunne få
næste del allerede om en halv times tid - igen ved Holger Bernt Hansen og denne
gang med titlen ”Afrika mellem Donald Trump og Xi Jinping”.
Næste arrangement efter generalforsamlingen sidste år var et sjældent inspirerende
oktober besøg hos Fodboldklubben F C Nordsjælland, som ejes af ”Right to Dream”,
og som udvikler fodbold talenter professionelt fra Ghana og Danmark. Sikkert noget
der både kan skabe karriere grundlag for en række afrikanske fodbold talenter, og
måske endda hjælpe DBU med at løse deres landsholdsproblemer.
I november blev der afholdt et spændende foredrags møde, hvor forfatteren til
bestseller bogen ”Hvorfor er det så svært for Afrika”, Klaus Winkel præsenterede os
for en sammenligning af udviklingen i en række Afrikanske lande inden for økonomi,
velfærd og rettigheder, og ved samme møde gav Anne Egelund os en Ubumi Prison
gruppens arbejde i relation til Zambias fængselsvæsen for at fremme
menneskerettigheder og yde støtte til udsatte fanger, syge og deres børn.
I januar 2018 afholdt vi først den traditionelle Nytårskur, hvortil vi også indbyder
Afrikanske ambassadører og konsuler, og hvor der er lejlighed til uformel
networking med gæster og på tværs af medlemskredsen. Og dette blev fulgt op af
endnu en slags nytårskur atter hos Fodboldklubben Nordsjælland denne gang
omkring Right to Dream’s indsats under navnet Girls Academy.
I marts 2018 havde vore medlemmer først den ret enestående chance at høre
Birgitta Volsted Rick fortælle om et spændende projekt til beskyttelse af næsehorn
og geparder i det sydlige Afrika. Og derefter fulgte i Maj et også meget lærerigt og
spændende møde, denne gang på Benins ambassade, med arkæolog Inga Merkyte,
som fortalte om et 15 års langt projekt, der har afdækket, hvorledes man for 3000 år
siden forstod at udvinde jern i Benin, suppleret med et indslag om turisme i Benin.
I den lidt anden – men ikke mindre spændende – boldgade havde vore medlemmer
derefter den gode mulighed i Maj måned at høre Direktør Kim Kejfer fra
investeringsselskabet, ”AP Møller Africa Fund”, under titlen Private Capital for Public
Good, fortælle om, hvorledes man agter at bidrage til udvikling af væsentlige
infrastruktur projekter i Afrika. Et særdeles velbesøgt møde om et nyt og
spændende privat dansk udviklingsprojekt for Afrika, som kan få stor betydning
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både for en række lande i Afrika, og for danske virksomheder med aktivitet eller
planer om aktiviteter i Afrika.
Og endelig afsluttede vi så sidste års aktivitetsrække i August med en meget munter
og også særdeles velbesøgt Sommerfest, hvor mad og vin blev doneret på flottest
vis af den Marokkanske Ambassade (og atter en stor tak til Marokko), og hvor der
var topunderholdning, først fra de helt uforlignelige Papaya Singers og dernæst
danseorkestret John Mutumbi Band. Et særdeles vellykket fest arrangement – og
synd for de af jer, som ikke kunne være med.
Alt i alt et godt og aktivt år, men lad mig glæde jer med at forberedelserne til dette
års arrangementer allerede er godt i gang – og ud over aftenens foredrag om Afrika
mellem Donald Trump og Xi Jinping kan I allerede nu se frem til 29 oktober at høre
forfatter Jannie Fjordside introducere os til den meget spændende livs beretning,
som vor forrige Præsident Erik Nørgaard’s hustru, Merna Nørgaard netop nåede at
få færdiggjort, inden hun gik bort. Og desuden er vi ved at finde den endelige dato
for et spændende møde med Generalmajor Lollegårds mission for FN i Mali, som vil
blive kombineret med en præsentation af Jesper Kurt Nielsens bog om ”Olufsens
sidste rejse” gennem Niger. Meget mere er under forberedelse, og som sædvanligt
modtager vi meget gerne gode forslag til mødeemner fra Jer alle – enten via en mail
til selskabet eller via vores Facebook side, som allerede har over 100 følgere.
Asia House – og Afslutning
Og lad mig så til slut ende med en stor tak til vort faste tilholdssted, Asia House, som
vi igen i dag har den store glæde at kunne mødes i. Uden et fast tilholdssted er det
svært for en forening at fungere effektivt, og vi er meget heldige ved at have fundet
hjemstavn her i ØK’s gamle hovedkvarter. Derfor stor Tak til EAC Foundation og Fmd
Erik Bøgh Christensen og hele husets ledelse og medarbejderstab for fremragende
samarbejde og støtte til Det danske Afrikaselskab.
Og hermed slut på denne Årsberetning - og stor tak til alle jer medlemmer for at
have lyttet så tålmodigt og for, at I er her. Uden jer intet Afrikaselskab.
Sven Riskær
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