DET DANSKE AFRIKA SELSKAB
(The Africa Society of Denmark)

Referat af ordinær generalforsamling i Det Danske Afrika Selskab –
Fredag d. 9. september 2016 – kl. 15:00
i Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø
Selskabets præsident CDN indledte årsmødet med at byde alle velkommen. Derefter holdt
alle et minuts stilhed for at mindes de medlemmer, der er afgået ved døden i det forgangne
år.
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.
Dirigenten oplyste desuden, at der, inklusiv fuldmagter, var 60 stemmeberettigede
medlemmer til stede ved generalforsamlingen.
2. Præsidenten aflægger beretning
Carsten Dencker Nielsen (CDN) aflagde sin beretning som præsident for året 2015-16. Der
var i beretningen også fokus på den overordentlig vellykkede jubilæumsfest i Fredensborg
hus, årets arrangementer og bestyrelsens arbejde med at lægge en ny strategi. CDN
glædede sig desuden over, at selskabet har opleve en flot medlemsfremgang fra 103 til
115 medlemmer i den forgange periode.
3 Kasseren aflægger regnskab
Peter Schønsted forelagde årets regnskab. Året viste et overskud på 707,55 kr. og en
egenkapital pr. 30. juni 2016 på 63.004,98 kr. (regnskab er vedlagt). PS glædede sig
desuden over, at selskabets udgifter til jubilæumsfesten ikke mindst takket været Erik
Nørgaards indsats i så høj grad var blevet dækket af annonceindtægter til
jubilæumsskriftet.
4. Vedtægtsændringer
SCP læste indledningsvist et brev op fra Anders Nielsen (AN), hvori AN understregede, at
han ikke mente at Afrikaselskabets fokus skulle udvides til at indbefatte hele det afrikanske
kontinent.
Dernæst fremlagde og begrundede CDN bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, idet
han tilføjede, at bestyrelsen havde lagt et meget stort forarbejde i udarbejdelsen af
opdateringen af vedtægterne, og at der var tale om en helhed, hvor man naturligvis kunne
drøfte de enkelte tilpasninger, men at han måtte understrege, at en eventuel afstemning
måtte dreje sig om det samlede udkast, og at hans fortsatte indsats måtte bygge på dette
samlede grundlag, som efter bestyrelsens vurdering på bedste vis afspejler både
selskabets stærke traditioner og en tilpasning til det fremadrettede virke.
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Herefter udspandt der sig en debat omkring forståelsen af, hvad der er selskabets
geografiske udgangspunkt og om det skulle være muligt for bestyrelsen at benytte sig af
lønnet medhjælp til bestyrelsesarbejdet.
En gruppe medlemmer fandt, at selskabet ikke burde beskæftige sig med Afrika nord for
Sahara, og at det ville være at gå for meget på kompromis med selskabets oprindelige
formål, hvis man valgte at gøre dette. Derudover var det holdningen, at selskabet
stadigvæk burde fungere som et frivilligt selskab. Enkelte udtrykte i den forbindelse
bekymring for selskabets økonomi, og det blev foreslået, at man måske kunne stemme
alene om disse to punkter i udkastet til nye vedtægter.
CDN og Sven Riskær (SR) begrundede bestyrelsens holdning omkring de forskellige
punkter, som var blevet rejst, og de understregede på ny, at ændringsforslaget var en
helhed, og at afstemningen handlede om det samlede forslag til nye ændringer. Endvidere
henviste de til den rivende udvikling og integration, som har fundet og fortsat finder sted i
Afrika, siden selskabets start og oprindelige vedtægter, hvilket indebærer, at Sahara i dag
hverken kan betragtes som en politisk, økonomisk eller kulturel barriere mellem nord og
syd, at der derfor er en kraftigt stigende interaktion mellem alle dele af Afrika, og at
afrikanerne også selv betragter det Afrikanskes kontinent under et (f.eks. Afrikanske Union,
African Development Bank etc ). Dette synspunkt blev kraftigt bakket op i et par indlæg af
tilstedeværende medlemmer, og SR understregede for sin del, at denne tilpasning af
vedtægterne til nutidens realiteter var en afgørende forudsætning også for hans fortsatte
virke i bestyrelsen.
Med hensyn til medhjælp til bestyrelsen så påpegede CDN, at selskabet har brug for hjælp
i forhold til det stigende antal medlemmer og i forhold til at kunne implementere de nye
initiativer, der arbejdes med. Samtidig gjorde han opmærksom på, at bestyrelsen vil være
opmærksomme på de økonomiske rammer der gælder. Og SR understregede for god
ordens skyld, at alle de valgte bestyrelsesmedlemmer fortsat vil være helt og aldeles
ulønnede, men at enkelte i dag har så stor en arbejdsbyrde, at behovet for et minimum af
professionel hjælp til løsning af de daglige administrative opgaver er ved at blive ganske
presserende.
Et medlem spurgte til antallet af bestyrelsesmedlemmer, som hun fandt meget højt. Hun
udtrykte bekymring for at for mange medlemmer, vil besværliggøre bestyrelsesarbejdet.
CDN oplyste, at som bestyrelsen p.t. er organiseret med underudvalg, så passer antallet af
medlemmer for nærværende rigtigt godt.
Selskabets vedtægtsforslag gik herefter til afstemning. 41 medlemmer stemte for
vedtægtsændringerne, imens 18 medlemmer stemte imod.
5. Fastsættelse af næste års kontingent
Kontingentet forblev uændret 250 kr. per medlem. Som følge af vedtægtsændringerne er
ægteskabsrabatten blevet ophævet. Et medlem foreslog at bestyrelsen i de kommende år
burde overveje, om ikke en vis forhøjelse kunne være på sin plads.
6. Valg af selskabets præsident
CDN indvilligede i at fortsætte som præsident og blev under applaus enstemmigt genvalgt.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Marianne Buhrkal Sørensen blev nyvalgt og SR blev genvalgt til bestyrelsen for perioden
2016-2018. Per Carøe (PC) havde før generalforsamlingen meddelt, at han af tidsmæssige
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