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Årsberetning 2017/18 

Generalforsamling YHCG 

Den 19. marts 2018 kl. 17 

Galgebakken Over 10-4a, 2620 Albertslund 

Hos Lise Drewes Nielsen 

 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen har i året haft følgende sammensætning: 

 

Formand:   Lise Drewes Nielsen (valgt for 2 år i 2017)   

Næstformand: Annemarie Grüner      (-do-) 

Kasserer:  Johnny Rose Larsen  (-do) 

Bestyrelsesmedlem: Jeannett Tankred    (-do-) 

Bestyrelsesmedlem: Trille Roost                 (-do-) 

Bestyrelsesmedlem:  Henriette Nordvig     ( valgt for 2 år i 2016,  på valg i 2018)   

Suppleant:                                 Linda Koch Jensen     (valgt for 2 år i 2016, på valg i 2018)     

 

Vi har fået ny revisor for året 2017/18. Bjarne Kulmbak er fratrådt og Lisbeth B. Knudsen har overtaget 

hvervet. Lisbeth har været medlem af foreningen i flere år og er sponsor. Vi ser frem til samarbejdet 

 

Vi har i bestyrelsen holdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året. Dog har der været holdt mange møder i 

undergrupper af bestyrelsen omkring hjemmeside, nyhedsbrev og projekt. Foreningen til Støtte for Youth 

Home Cultural Group har nu eksisteret i 6½ år og vi har 47 medlemmer. Vi har dog fået tilsagn om 

yderligere 3 nye medlemmer i 2018. 

 
Projektet: Med kulturen som løftestang – at udvikle og forbedre livsgrundlaget for 

en gruppe af unge i Tamale, Nordghana  

Cultural awareness – a tool for sustainable development among young people in Tamale, Ghana. 

Finansieret af Civilsamfundspuljen med 196.000 kr.  
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Året 2017/18 har været præget af en stor indsats med at igangsætte dette projekt. Vi har beskrevet det i 

detaljer i sidste årsberetning og i Lunga 11. Det kan findes på www.YHCG.dk  

Som led i projektet var vi (Annemarie Grüner og jeg) forpligtet til at deltage i en erfarings udvekslings 
workshop hos Cisu, som har betalt projektet. Det var den 22. november 2017.  
 
Nedenfor er vores beskrivelse af projektets forløb og de udfordringer, der er i projektet:  
 
Projektet har nu kørt i et år.  

Det er opdelt på tre aktiviteter: videreudvikling af syværkstedet, oprettelsen af et kulturformidlings- og 

turistkontor, videreudvikling af organisationen.  

Generelt udvikler projektet sig i fuld overensstemmelse med ansøgningen.  

Der er følgende udfordringer, der skal tages op i det næste år 2018: 

Syværkstedet: Der er udviklet 5 nye designs og produceret eksempler i fire størrelser efter mønstre. Det er 

helt nyt at arbejde i størrelser, da der ellers produceres efter individuelle mål.  Der skal arbejdes yderligere 

med kvaliteten af klipning og syning, idet kvaliteten er for svingende. Det er et problem, der ikke er ukendt 

for ghanesiske syværksteder. Vi fortsætter med dette løbende og under besøg i 2018. Der mangler desuden 

efterspørgsel efter de udviklede designs og vi skal arbejde med formidling via internet mv.  

Kulturformidlings- og turistkontoret: Det er oprettet og indviet. Der er uddannet 11 turguider. Der mangler 

turister og kulturrejsende. Der skal fremover arbejdes intensivt med synliggørelse og markedsføring, hvor 

der gøres opmærksom på at der kan bestilles guidede kulturture fra gruppen. Der er en fornemmelse af, at 

der er færre NGOer i Tamale end tidligere. Det er et problem, da de var en del af målgruppen.    

Videreudvikling af organisationen: Youth Home Cultural Group er en registreret NGO. Turistkontoret er nu 

blevet registreret som Limited Shareholder tilknyttet YHCG. Det tillader at generere indtægter. Samtidig er 

turistkontoret registreret under Ghana Tourist Authority. Disse registreringer har betydet meromkostninger 

i projektet, som kunne være brugt til markedsføring. Gruppen har gennemført et regnskabs- og mini 

business kursus og har taget hul på en diskussion af, hvorledes indtægter skal sikre, at der reserveres midler 

til vedligeholdelse og fremtidige investeringer i Centret.  Det kræver nye vaner mht. fordeling af midler og 

vi forudser at det kan give anledning til mange diskussioner fremover.   

Den store risiko, som vi også har skrevet i ansøgningen, er stadig om der kan genereres indtægter, altså om 

der er bæredygtighed i projektet fremover.  

Hjemmeside og facebook 
Hjemmeside: I løbet af året har vi arbejdet yderligere med hjemmesiden. Det er Trille Roost, Annemarie 
Grüner og Lise Drewes Nielsen, der har arbejdet med at oploade nye billeder og tekst. Vi har bla. andet 
arbejdet med at tilføje det nye Tour Office: Tamale Cultural Tours og hvad det er de tilbyder. Men der er 
også ændret på andre opslag og billeder. Se  (www.yhcg.net ). Vi fik i 2015 en aftale med firmaet DanaWeb 
(www.danaweb.dk), der administrerer hjemmesider bla. for mindre virksomheder. De sponsorerer for os et 
gratis løbende abonnement for vores forening. Det betyder, at vi får råd og vejledning i vores arbejde med 
hjemmesiden. Vi arbejder løbende med at forbedre tekst og billeder og med opdateringer fra Ghana og 
Danmark.  

http://www.yhcg.dk/
http://www.yhcg.net/
http://www.danaweb.dk/
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Facebook: Facebook siden (Friends of Youth Home Cultural Group)  har nu 455 medlemmer og antallet 
øges. Den er blevet flittigt brugt både fra Danmark og Ghana. Den er stadig et vigtigt medie til at formidle 
viden om gruppens mange aktiviteter i Ghana.  
 
Vi prøvede i Januar 2018 at starte en virksomhedsgruppe for det nye Tour Office 
(https://www.facebook.com/tamaleculturaltoursghana/notifications/). Vi er ikke helt på plads med at få 
det spredt videre på facebook.  
 

Nyhedsbreve 
Vi har udsendt et enkelt nyhedsbrev Lunga 11(engelsk).  Alle vore nyhedsbreve kan læses på www.yhcg.dk 
eller på hjemmesiden www.yhcg.net. Vi har dog skrevet til medlemmerne om vores Cisu projekt undervejs.  

 
Sponsorater 
Vi har fastholdt antallet af sponsorater til børn og unges skolegang og har stadig i alt 16 sponsorater.  
Det betyder at der igen i år er sendt ca. 30.000 kr. årligt til Ghana plus mere individuelle gaver. 
Sponsoraterne formidles af foreningen, men organiseres privat og optræder således ikke i foreningens 
regnskaber. De har overordentlig stor betydning for gruppens medlemmer. Betingelsen for at opnå 
sponsoraterne er, at man deltager aktivt i gruppens aktiviteter i Ghana.  
 
Vi kan nu se resultatet af vore sponsorater, idet to er optaget og startet i gymnasiet. Den nye president har 
gjort gymnasierne gratis, også selv om det er kostskoler. Eleverne skal dog selv afholde udgifter som 
lommepenge, transport, personlige effekter såsom linned, toiletsager, strygejern, myggenet mv. Især 
transportudgifterne kan være et stort problem, da nogle elever bliver anbragt på kostskoler i stor afstand 
fra deres hjem. Det forlyder dog fra pålidelig kilde, at præsidenten har overført midler til gymnasierne, men 
har taget dem fra grundskolen. Så det er bagsiden af glæden ved at gymnasierne gøres gratis.  
 

Scholarships på IPC 
Den Internationale Højskole i Helsingør (IPC) har igen i år doneret via Manniche Fonden et scholarship til 
Youth Home Cultural Group. Adam Sayitu blev valgt som den, der skulle modtage legatet. Han søgte visum, 
men fik desværre afslag. Vi har prøvet at finde ud af hvorfor? Det var ikke så nemt, idet 
Udlændingestyrelsen ikke var så meget for at udlevere afslaget, som imidlertid var udformet halvt på 
engelsk og halvt på dansk. Den væsentligste begrundelse var imidlertid, at man ikke vurderede, at Adam 
havde reelle hensigter med sit ophold og at han ønskede at blive i Danmark illegalt. Ved nærmere 
kontakter til Højskolen og Ghana Venner, der har haft ghanesere på besøg i Danmark, er vurderingen, at 
det er blevet yderligere et nåleøje at få visum til Danmark. Det er heller ikke blevet lettere, fordi visa 
sektionen i Ghana er udliciteret til et privat firma og ikke længere er tilknyttet til den ghanesiske 
ambassade. Det betyder, at den viden, fx om at vore gruppemedlemmer har en årelang tradition med at få 
et ophold på IPC og at de vender hjem igen, som er ophobet på ambassaden, ikke længere er til gavn for 
ansøgerne. Læren er, at de næste ansøgere skal være meget bedre forberedte på deres interview omkring 
visa og omkring vores fælles historie.  
 
Vi forsøger via IPC at få vores udlæg retur for Adams ansøgning og depositum.   
 

Foredrag i Smørum Kirke 
Jeannett Tankred og Lise Drewes Nielsen holdt i november 2017 et oplæg om vores samarbejde med 
TYHCG på et møde i Smørum Kirke Seniorer. Der var ca. 50 deltagere. Titlen var: Hvordan kan en lille NGO i 

http://www.yhcg.dk/
http://www.yhcg.net/
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Danmark gøre en forskel i Ghana? Der var mange gode reaktioner på foredraget. En af dem var, at vi havde 
givet mange nye oplysninger om et land i Afrika.   
 

Hvad sker der i Ghana hos gruppen? 
I løbet af foråret 2017 blev der uddannet endnu 7 syersker fra værkstedet (6 kvinder og en mand). Vi 
prøvede via crowd funding på nettet, og det gav et vist beløb, men ikke så meget, som vi havde regnet 
med.  Resten betalte foreningen. Dermed blev der givet midler til nye symaskiner, strygejern, tråde, sakse, 
mv til de nyuddannede. Desuden var det muligt at afholde hele ceremonien for syerskerne og deres 
familier og venner. Det var en stor begivenhed for alle.   Se Lunga 11 (www.yhcg.dk).  
 
Danse gruppen har været yderst efterspurgt i 2017. Hvis man ser på hjemmesiden har vi udarbejdet en liste 
over gruppens optrædender i 2017. De er blevet endnu mere anerkendt som Nordghana bedste gruppe og 
bliver inviteret til officielle ceremonier både for Nordghana og for hele Ghana. Det skyldes selvfølgelig 
deres professionelle arbejde, men de nævner også, at deres hjemmeside støtter deres omdømme i Ghana 
som en professionel gruppe.   
 
 
 

Tak 
Bestyrelsen vil gerne sige tak til støtte og opbakning i årets løb. Tak til donationer til foreningen og til 
sponsorer. I gør en stor forskel.      
 
Også stor tak, endnu engang, til DanaWeb for deres sponsorat af til vedligeholdelse af hjemmesiden.     
 
Jeg vil ikke takke mig selv, men blot nævne, at jeg i forbindelse med min 70års fødselsdag ønskede penge 
gaver til Youth Home. Jeg sendte beløbet til Ghana og det blev anvendt til restaurering af hele centret med 
nye gulve og maling samt et mindre beløb til reparation af trommer og kostumer.   
  

http://www.yhcg.dk/

