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Referat af Bestyrelsesmøde i HR-fonden den 28.11.2020 i Lyngby
Velkommen til bestyrelsen og suppleanter - herunder også til Sisan Bove der var mødt som
suppleant for Niels Tofte.
Presentation af projekt Genesis Orphanage af de unge initiativtagere, Kathrine og Laura, der blev
godt modtaget.
Årsregnskab 2011 underskrevet - ingen kommentarer.
Økonomi 2012:
-

Der blev taget til efterretning at grundkapitalen var forhøjet til 10.000.000 DKK.
Forventede rente-indtægter i 2013 er beregnet til 390.000 DKK efter at
obligationsbeholdningen er omlagt til 3.5% og 4% obligationer

Tilbageblik på sidste års projekter - der var kommet evalueringer på alle projekter - alle er i gang
eller positivt gennemført
Der uddeles i 2008 i alt 355.000 DKK til følgende projekter:
-

Genisis Orphanage, Køb af grund og møbler til børnehjem i Kisongo, Tanzania: 30000
DKK
IUG og SUG, Byggeri af hus ved skole i Sierra Leone: 60000 DKK
SOS-Børnebyerne, Skole i Hargeisa, Somaliland: 60000 DKK
CARE, Uddannelsesprojekt i Nordsudan: 50000 DKK
Maternity Worldwide, Jordmoderuddannelse i Etiopien: 60000 DKK
Dansk Røde Kors, Forskoleprojekt romabørn i Montenegro: 50000 DKK
SUG og MAPLE, Virksomhedsudvikling for kvinder i Uganda: 45000 DKK

I alt bevillinger af 355.000 DKK. Dette vil give en rentesum på 25.000 DKK, der kan bruges
administrativt i 2013.
Der er nedsat et revisionsudvalg bestående af Bjørn Bogason, Christian Molde og Bjørn Ragle til at
se på vedtægterne, der ikke dækker bl.a. at CARE er medlem af bestyrelsen. Der skal tilsikres at der
kan ske en passende rotation på foreninger og tilhørende bestyrelsesmedlemmer der deltager i
bestyrelsen og samtidig tilsikre at der er et flertal der er uafhængig af stifter og stifters familie.
Udvalget mødes 1. halvår 2013, forslag til dato fremsendes af Bjørn Ragle.

Mødereferat
Bestyrelsen blev genvalgt, dog ønsket Dorrit Ragle at overlade formandsposten til Bjørn Ragle, der
blev valgt til formand. Dorrit Ragle er i henhold til vedtægterne så næstformand.
Bjørn Bogason meddelte at han blev 70 år i 2013 - så han ville i 2013 udtræde af bestyrelsen.
Denne besked blev modtaget med megen beklagelse af bestyrelsen da Bjørn har bidraget meget
konstruktivt i vore møder.
Middag.
Næste møde afholdes den 29.11.2013

