FAIR Danmark
Referat Ordinær Generalforsamling
25. april 2015 kl 16
Til stede: Philip Douglass (best. / kasserer), Pieter Vancraeyveld, Ove Larsen, Marthe Friedrich, Hanne
Reck (og den lille Sølvi), Benjamin Bach (best.), Bent Blindbæk (best.), Linda Ammitzbøll-Bach,
Thomas Ammitzbøll-Bach
Referent: Benjamin Bach

1. Valg af dirigent
Bent Blindbæk udpeges

2. Bestyrelsens beretning
v/ Bent Blindbæk (best.formand)
Økonomien, samlet set har vi haft en omsætning på 182.000 kr
Partnerskaber: På nuværende tidspunkt: 6 partnere, 1 ny, 2 er på vej ud.
Containerafsendelse 2014
Genbrug til Syd er for første gang blevet en realitet og har støttet projektet i november med 94.000 kr i
alt, hvoraf ca. 34.000 kr er container-transport. Umiddelbart var kravet, at vi skulle gennem et
"godkendt" værksted, hvilket vi ikke var. Det lykkedes imidlertid at blive godkendt, hvorfor vi kan
sende udstyr afsted direkte fra værkstedet. Vi mangler dog en endelig godkendelse. Regnskabet skal nu
endeligt afleveres [eftersom alle udgifter er afholdt], så ifm. opgørelsen søger vi den fulde godkendelse.
Container pakning 15/16. november: God effektiv pakning. ca. 18 mennesker hjalp til. Vi skal stadig
blive bedre til at være disciplinerede, når så mange mennesker flytter udstyret.
Containeren frigjort 4. marts. Stor forsinkelse pga. forsinket frigivelse. Det gik meget fint med at få
containeren til Malawi. Vi valgte det billigste tilbud, som var billigst og dermed gik via Tanzania, men
TZ er ikke en del af toldsamarbejde med Malawi, hvilket besværliggjorde processen. "Bill of Lading"
gik tabt i posten, hvilket ikke gjorde noget bedre.
Stor tilfredshed med shipping-agenten, som gjorde en ekstra indsats for at få containeren videre fra
Tanzania.

Vi har opdateret centre i Malawi, hvilket er første gang, at vi laver en software/indholdsopdatering på
eksisterende centre.
Samtaler med NICE om fremtiden. [næste projekt skulle gerne starte i løbet af 2015].

Status for Malawi:
Besøg på 4 af 5 centre fra 2011.
Solstrålehistorie fra Mchinji, graduation ceremony i 2014, afholdes igen i 2015. [Begge begivenheder
har fået økonomisk støtte af FAIR]
NICE har afholdt "COMMEMORATION OF INTERNATIONASL GIRLS IN ICT DAY AND
LAUNCH OF NICE AMBASSADOR FOR GIRL EMPOWERMENT (NAGE)", som er en udløber af
MOU ml. NICE og FAIR.
I Nordmalawi er i 2013/2014 sat 8 centre + 2 på universitet. I 2015 sættes yderligere 10 centre op. Vi
kan nå ud til op ca. 100 "feeder schools". Dvs. at op mod halvdelen af alle elever i den nordligere del af
Der er stadig meget arbejde ifm. teknisk vedligeholdelse.

Aktiviteter i øvrigt:
Møde med flere nye aktører i Malawi i start-2015, den norske ambassade, EU og JAICA (Japan). Dette
har givet udslag i gode nye kontakter og invitationer, såldes at vores erfaringer kan integreres i andre
projekter. Vi er blevet inviterede til at dele erfaring i andre netværker af større aktører og har bl.a. fået
at vide, at vores arbejde er helt unikt i Malawi. I april har British Council henvendt sig for
erfaringsudveksling.
Vores store styrke og evne ift. flere store NGOer er, at vi er langsigtet engagerede både med
økonomiske og menneskelige ressourcer. [FAIR har været i Malawi i snart 5 år].
Samarbejdet med Foundation for Learning Equality (Benjamin) er nu et faktum, således at arbejdet
med indhold på en måde er internaliseret i vores arbejde. [Vi har ikke nogen samarbejdsaftale med
dem, men Benjamin arbejder for dem]
Tur til Oslo og besøg hos søsterorganisationen FAIR Norge, Philip, Bent & Benjamin. Besøg på norsk
værksted og masser af erfaringsudveksling. FAIR Norge har udliciteret alt værkstedsarbejde til et
fremragende beskæftigelsesprojekt, Fossheim og ledelsen arbejder således meget effektivt med
projekterne.
Et af tiltagende fra besøget er, at en større kampagne for FAIR Norge muligvis vil inkludere FAIR
Danmark. Både FAIR DK og FAIR NO får fælles grafisk identitet i 2015, ca. i august er arbejdet
færdigt. Der vil være en workshop, vi skal deltage i.

Fremtid:
Ny primær kontaktperson i NICE. Har afholdt møder med nye regional leder, som skal overtage
koordineringen for projekter i Midtregionen.
Ny model med større civic education centre i Midt-regionen, som kan køres af NICE. Næste container
øremærkes (sandsynligvis) til dette, samt etablering af nye skolecentre, der vil gøre den samlede
kapacitet i midt-projektet stor nok til at økonomien kan køre rundt.
Mulig ny NGO i Nord, som kan være grundlag for civilsamfunds-samarbejde.
Ud af rollen som "under-dogs", vi kender vores rolle i forhold til, hvad vi laver og kan.
Forslag: Oplæg og vidensdeling med Genbrug til Syd, samt CISU, at vi fortæller flere om IT i
udvikling.
Vi skal snakke om hvordan flere frivillige kan deltage. Der har været positive afbud fra 3, men ellers er
vi på lavt blus, og der er meget manuelt arbejde på værkstedet, som skal løftes. Lokalerne fungerer
meget bedre nu.
Udstyr modtaget:
Samlet antal enheder: 329 (2013: 830)
Genbrugt: 292/89% (2013: 732/88%)

Computere: 192
Laptops: 58
Skærme: 11
Printere: 0
Andet (dvs. switches og projektorer): 29

3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet fremlagt af Bent. Godkendt.

4. Godkendelse af budget og kontingent.
Budget fremlagt og godkendt. Underskud på 30.000 kr afspejler øremærkning af penge til
tilbagetagning af udstyr, men der er ingen likviditetsproblemer heri.
Kommentar fra GF 2014: "Vi skal begynde at budgettere tilbagetagning." Dette er ikke sket. Der er i
2015 budgetteret 25.000 til tilbagetagning.

Kontingent: Fastholdes

5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
Ingen forslag

6. Valg til bestyrelse
Nuværende bestyrelse:
Benjamin Bach 2013-2015 (valg)
Andreas Beierholm 2013-2015 (valg)
Bent Blindbæk (formand, udpeget af bestyrelsen)
Kristoffer Ravlo 2014-2016 (udtrådt)
Philip Douglass 2012-2016
Nis Sørensen og Marthe Friedrich var bestyrelsessuppleanter.

Nyt valg:
Marthe stiller (valgt, 2015-2017)
Benjamin genopstiller (valgt, 2015-2017)
Pieter Vancraeyveld stiller (valgt, 2015-2017)
Philip Douglass 2012-2016
Suppleanter: Ove Larsen & Thomas Ammitzbøll-Bach

7. Valg af revisor
Wendelcph v/Bodil Wendel er valgt. Ny statsautoriseret revisor forventes tiltrådt i virksomheden næste
måned, således at dette fortsat er en mulighed.

8. Eventuelt
Der undersøges p.t. muligheder for at starte et digitaliseringsprojekt af malawianske vidensressourcer.
Mange NGOer mv. brænder inde med et stort stykke trykt vidensarbejde. Ove og Marthe arbejder p.t.
med muligheden for at starte et sådan projekt, som skal indebære en tilstedeværelse i Malawi. Målet er
at introducere offline distribution af digitaliserede materialer.

LCRS vil blive videreudviklet i 2015 og er nu at finde på https://github.com/benjaoming/lcrs/

Efter generalforsamlingen var der mad og øl!

