
Referat af den ordinære generalforsamling i Foreningen Bossomnorés Børn den 4. april 2019 
kl. 17.00 i Ordrup kirkes Sognegård, store sal, Henrik Hertz Vej 1, Charlottenlund. 
 
 
 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Bernard Baudo, som blev valgt. Bernard takkede for valget og 
konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 
 

2. Kort beretning om foreningen siden stiftelsen 
Søren fortalte, at det jo ikke var så længe siden, at vi havde vores introduktionsmøde og hvor vi kunne 

glæde os over alle jer, der var blevet medlemmer i vores lille, måske lidt eksklusive forening. 
Vi er en skare af medlemmer, der næsten alle har et vist kendskab til Burkina Faso og til 
Bossomnoré – bl.a. gennem vores bekendtskab med René. 

 
Søren sagde, at det også er en forening, hvor alt hvad der kommer ind i kassen – kontingenter og 

donationer – går til støtte af projekterne i Bossomnoré og hvor vi i bestyrelsen selv forsøger at 
klare administrationen og hvad der i øvrigt skal gøres uden omkostninger. 

 
På introduktionsmødet var der et par medlemmer, der udtrykte ønske om, at vi skulle starte et 

samarbejde / måske sammenslutning med andre foreninger, der har samme formål med støtte 
til skoler osv. i U-lande. 

Bestyrelsen har drøftet dette og jeg må sige, at vi for nuværende ikke er interesseret i dette. 
 
I forbindelse med indkaldelsen til i dag har der været et par medlemmer, der fuldt berettiget, har haft 

nogle bemærkninger til denne – og ja, der har været nogle begynder vanskeligheder, som vi 
håber I kan bære over med. Vi vil fremover bestræbe os på at rette op på dette.  
Søren undskyldte på Susannes vegne for fremsendelse af de lidt mystiske mails – bla den 
med: ”hej skat”, der jo var til ham og ingen andre. 

 
I Burkina Faso er situationen ikke helt, som vi kunne ønske os. Der er mange optøjer – terror i den 

nordlige del af landet og det er noget der bekymrer os. Situationen vil blive nærmere beskrevet 
under punkt 7 – Eventuelt. 

 
Afslutningsvis takkede Søren for de gavmilde donationer samt de mange indmeldelser. På 

nuværende tidspunkt er der 88 medlemmer. De indsamlede beløb er på næsten kr. 40.000. 
Penge som nu står på foreningens bankkonto. 

 
Vi håber, at vi inden længe vil have indsamlet penge nok til, at vi på en forsvarlig måde kan 

igangsætte bygningen af et klasseværelse. 
 

 
3. Forelæggelse af regnskabet indtil 1.april 2019  

Susanne fremlagde regnskabet indtil 1.4.2019 (Vedhæftet).  
Da revisor først skulle vælges på den ordinære generalforsamling 4.april 2019, har revisor John Lorey 

Pedersen fra Dansk Revision revideret regnskabet indtil 31.12.2018 uden bemærkninger. 
Medlemmerne havde ingen indvendelser til regnskabet, som dermed blev godkendt. 
 



Næste regnskab vil blive godkendt/revideret af den på generalforsamlingen valgte revisor. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
Kontingent 250 kr for enlige / 400 kr for par årligt.  
René foreslog uændret kontingent.  
Spørgsmålet om en evt. stigning af kontingent vil blive taget op på næste års 
generalforsamling og René bad medlemmerne overveje, hvor stor en stigning, der evt. kunne 
komme på tale. 

 
6. Valg af bestyrelse 

Bestyrelsen stillede forslag om 3 nye bestyrelsesmedlemmer: Bernard Baudo, Kirsten Renard 
og Finn Kern. Der var ikke andre, der ønskede at opstille, så de 3 blev valgt. 

 
Bestyrelsen består nu af: 

Søren Steen Hansen (Formand) 
René Renard (Næstformand) 
Susanne Bloch Hansen (Kasserer) 
Bernard Baudo (Bestyrelsesmedlem) 
Finn Kern (Bestyrelsesmedlem/revisor) 
Kirsten Renard (Bestyrelsesmedlem) 
 

7. Eventuelt 
René begyndte med at berette om den nuværende sikkerheds situationen i Burkina, som er meget 

bekymrende: 

Der har været flere terrorangreb og massemord inden for de sidste måneder: 

- natten mellem d. 1. og 2. januar 2019 blev flere Peul folk slået ihjel i Yirgou. Regeringen 
hævder, at 47 Peul folk døde. Andre kilder siger at over 100 blev dræbt. 

- d. 4. april blev 62 personer dræbt i Arbinda. 

Denne situation skyldes både terroraktioner af jihadisterne fra Mali, der trænger ind i Burkina, samt 
de efterfølgende repressalier fra nogle etniske grupper mod Peul folk, som beskyldes for at 
hjælpe jihadisterne.  

Burkina har altid været et eksempel på fred mellem de mange etniske grupper, selvom der altid har 
ligget en potentiel konflikt mellem nomaderne Peul, hvis kvæg drives fra sted til sted og 
krydser de andre etniske gruppes marker. 

For første gang synes denne fordragelighed at være truet, en uhørt og meget bekymrende 
situation. 

For en måned siden var René i Burkina og ønskede at tage til Bossomnoré, hvilket han blev 
frarådet uden en eskorte. 

Kilden til den triste udvikling er i bund og grund den religiøse fanatisme, som jihadisterne fra Mali 
forsøger at sprede i hele vest Afrika.  



Mere end nogensinde før er skoling og uddannelsen vigtig. Navnlig i de nordlige provinser af 
Burkina - hvor Bossomnoré ligger. 

 

I Bossomnoré går et flertal af børnene i den verdslige skole. Skolelederen har bl.a. fået den gode 
idé at give alle skolebørn mad (frokost) på skolen.  

Dette initiativ har overfor mange forældre været et incitament til at sende deres børn i skole. 

 

Der blev stillet mange spørgsmål fra medlemmerne og de er forsøgt besvaret nedenfor: 

Der blev spurgt om det nuværende antal klasser på skolen:  
På nuværende tidspunkt er der 5 bygninger (klasseværelser).  Vores projekt er at bygge en 
nødvendig 6. bygning (klasseværelse). 

Et medlem forslog, at man kunne interviewe nogle børn og tage billede og eventuel film af dem. 
Det vil man forsøge at gøre, når situationen i området bliver mere rolig. 

Et andet spørgsmål gik ud på, hvilke projekter der vil være i fremtiden, når det nuværende projekt 
med klassebygning er fuldført. 
René henviste til det foregående møde, hvor sundheden også var nævnt, som en af de store 
udfordringer. 

I Bossomnoré, er der blevet bygget en såkaldt ”dispensaire”, som er et ganske basalt 
sundhedscenter, der består af en fødeklinik og et konsultationsrum.  

Konsultationer udføres af en sygeplejerske, der kan behandle de hyppigste sygdomme (malaria, 
tyfus, og diverse infektioner). Centret har sit eget ”apotek”, men forsyningen af medicin kan 
ofte være problematisk. Byen ønsker derfor en mere regelmæssig forsyning. Det kunne være 
et emne som generalforsamlingen i fremtiden kunne diskutere og tage stilling til. 

 

For at gøre os mere synlige blev der forslået at oprette en hjemmeside. Peter Hye sagde, at han 
gerne ville forsøge sig med det. 

Annoncering af fremtidige arrangementer burde også ske. Dette emne vil bestyrelsen behandle 
hurtigst muligt. 

 

Der blev oplyst, at den første aktivitet bliver et foredrag om ”Fælles og specifikke traditioner i 
Burkina”.  

Foredraget vil blive holdt på fransk af René Renard i oktober måned. Medlemmerne vil blive 
orienteret herom i god tid før afholdelse af arrangementet. 

René tilføjede, at hvis nogle medlemmer, ikke forstår fransk og ønsker at det samme foredrag 
bliver holdt på dansk, vil han gøre det på et senere tidspunkt. I det tilfælde vil afholdelsen af 
foredraget afhænge af antallet af medlemmer. 

 



Yderligere information/Susanne 

Ang. leje af gratis lokaler til vores fremtidige møder, så kan jeg sige, at Gentofte kommune er 
ansøgt om at godkende vores forening, for at vi på den måde kan få adgang til at låne lokaler, 
bla. Øregårdssalen på Hovedbiblioteket. Svar afventes stadig. 
Efterfølgende kan det oplyses, at Gentofte Kommune d. 8. april har oprettet vores forening i 
Foreningsportalen og at vi derfor fremover vil kunne søge om gratis lokaler til afholdelse af 
arrangementer. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

 

___________________ ________________________________ 
Dato Dirigent: Bernard Baudo 

 

_____________________ ________________________________ 
Dato Referent: Susanne Bloch Hansen 

 


