
Pens for Kids – Generalforsamling d. 27. februar 2011. 

 

Deltagere: Claus Hjørnet, Kirsten Rasmussen, Birthe Deleuran, Ove Deleuran, Lars Andersen, Anette 

Deleuran, Leon Rasmussen, Lis Reitov, Lisette Andersen og Mette Hjørnet. 

Agenda i henhold til foreningens vedtægter. 

1. Kirsten Rasmussen vælges enstemmigt. 

2. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Der er ikke modtaget 

fuldmagter. 

3. Beskrivelsen af årets aktiviteter på foreningens hjemmeside udgør formandens beretning, og blev 

kort gennemgået. Bl.a. blev årets samlede resultat nævnt - PFK har sendt 103.000 kuglepenne på 

verdensplan. 

Beretningen er godkendt. 

4. Det reviderede regnskab blev forelagt og godkendt. 

5. I 2011 budgetteres med 35.000 DKK i sponsorater og kontingenter. Flow-Vision Energy er 

hovedsponsor. Formanden garanterer et rådighedsbeløb op til 50.000 DKK gennem private 

donationer, hvis der bliver behov. 

6. Kontingent i 2012 fastholdes på 2011 niveau. Dvs. 100DKK for voksne og 25 DKK eller 10 

kuglepenne for juniorer. 

7. Bestyrelsens forslag jvnf. Referat af 28. januar 2011 er godkendt. Dvs foreningen vil fremover 

dække den fulde omkostning til distribution ; både porto, told og lokale transportudgifter for PFK-

ambassadørerne. Bliver der ikke indsamlet kuglepenne nok til at bruge budgettet, overvejes at 

sende andre effekter inden for foreningens formål, da der ikke er noget ønske om, at samle kapital i 

foreningen. 

8. Indkomne forslag: 

a. Brug DHL i stedet for POST: DHL er billigere, men alle forsendelser fortoldes i Nairobi, hvor 

tolden på brugte kuglepenne ansættes ret højt, så det er formandens vurdering, at det 

samlet er en dyrere løsning, med mindre PFK opnår toldfrihed i Kenya. 

b. Burde medlemmer ikke have et nummer? Det har de allerede, men det bruges p.t. kun 

internt i medlemskartoteket. 

9. Til bestyrelsen vælges: 

Claus Hjørnet, Mette Hjørnet, Kirsten Rasmussen, Kim Bøge Jørgensen, Lisette Andersen og Lars 

Andersen. 

Som revisor (og suppleant) vælges: Louise Olsson (og Leon Rasmussen). 

10. Under evt. foreslås, at vi skal forsøge at kontakte Wilson Kipketer via Facebook el. lign. medie. 

 


