Referat fra Generalforsamlingen marts 2015
Beretning: v/Knud
Vores aktivitet pt er sommerlejr. Fællestipierne er opbevaret i laden på Røsnæs.
Lejren tjente formålet med at formidle indianske værdier, hvilket menes at være opfyldt.
Vi har fået mange henvendelser både fra tv og private om lån og udlejning af indianske effekter til forskellige foredrag
og udsendelser. Mange elever beder om hjælp til indianske skoleprojekter og nogle igen, ønsker at få besøg af en
med indianerkendskab, til at komme og synge og danse for børneinstitutioner. En enkelt har ønsket at låne indianske
dragter til branding af et nyt tøjmærke. Vi fortæller om hensigten med og brugen af remedierne og må derfor skuffe
flere, som tror at vi har en form for udklædningsvirksomhed med ceremonielle effekter.
Regnskab 2014 v/Helle
Årets resultat er på -15.485 kr. mod sidste års 18.324 kr. Det skyldes bl.a. at der er sendt penge til SGU. Vi sender et
fint beløb hvert andet år og foreningen tillægger USD 1000 oveni de indkomne betalinger fra medlemmerne. Hau Kola
er i 2014 blevet på flere sider, hvilket både bekoster porto og tryk. Vi har desuden haft nogle udfordringer med forkerte
tryk, som har gjort at vi måtte sende blade ud en ekstra gang. Der er givet støtte til Harolds workshop og de to
powwow komiteer. Der er indtil d.d. fornyet medlemskab for 46 pers. 53 pers. mangler stadig at forny medlemskab. 3
har valgt at melde sig ud.
Foreningens arrangementer: v/Knud
Ud over Sommerlejr, er der ikke taget initiativer til aktiviteter i foreningen. Ude i landet laves der sweats og syaftner på
medlemmernes egne initiativer.
Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper: v/Knud og Helle. Lejrbestyrelsen. Sommerlejren var en stor succes og
der var 65 deltagere. Vi havde tilbudt lejr i 10 dage, men der er stadig størst interesse for 7 dage. De unge mennesker
boede alle sammen i fællestipi – 22 teenagere! De vil gerne have mere ansvar på lejren, hvilket vi tænker ind til næste
lejr. Vi kunne godt bruge flere dansere, når vi laver en lejr-powwow.
Der var udfordringer med kørsel til og fra lejren, hvilket vi taler med Ebbe om en løsning på. Der var meget larm i
lejligheden som primært er vores bademulighed. Prisen på udlejning bliver forhøjet i 2015. Vi taler om evt. at investere
i en ny kummefryser i laden til opbevaring af fryseelementer og småvarer og få sat et stort stik op i laden til opladning
af mobiltelefoner, da lejligheden i den forbindelse blev brugt til hyggestue. Lejren er booket igen den 4. – 12. juli.
Lejrprisen vil for 2015 forblive uændret.
Workshop på Eagleroad med Harold White Horse Thompson v/Helle
Der var 26 deltagere, hvoraf de 10 første tilmeldte medlemmer fik 500 kr. i tilskud fra til workshoppen fra foreningen.
For at tilskuddet kan gives, skal medlemskabet for det indeværende år være betalt inden tilmelding. Kurset er meget
baseret på to-vejs kommunikation, derfor er det op til den enkelte deltager at være spørgelysten.
Indkomne forslag fra Henrik Maibom og Birte Rasmussen (kort beskrivelse)
1/ Henrik foreslår, at Hau kola (og også gerne foreningens øvrige forsendelser) fremover udsendes som digital PDF-fil
eller hvad der måtte være mulig fil-form via e-mail, helt eller delvis; dette vil give besparelser der kan bruges til andre
formål i foreningen.
I bestyrelsen syntes vi umiddelbart at forslaget lød godt. Men efter mange overvejelser mener vi, at trods fordele ved
ideen vil det nok være bedst at bibeholde Hau Kola i den nuværende papirform, af følgende grund:
En elektronisk udgave vil alt andet lige være et mere flygtigt medium, som lettere forsvinder i den voldsomt stigende
mængde af post der konkurrerer om opmærksomhed i folks elektroniske postkasser. Et blad som man får i hånden
og har liggende vil blive mere læst. Vi jo er en lille forening, og det fysiske blad er vigtigt for at tegne og markere
vores identitet, også i medlemmernes bevidsthed. Så derfor lader vi Hau Kola forsætte i den form det har nu.
Udsendingen kan evt. forenkles med en opfordring til kontingent/scholarship indbetaling via netbank i st. f. girokort.
2/ Birte forslår at foreningen stabler et 30-års jubilæums-sommerkursus på benene i 2017 med gæstelærere fra
England og USA – evt. på Røsnæs Naturskole.
Bestyrelsen vil arbejde videre med ideen om en markering af 30-året for starten på foreningen, i en form der svarer til
de ressourcer vi har til rådighed og antallet af hjælpere.
Bestyrelsen har genkonstitueret sig og ser således ud:
Formand, Knud Rygård – Næstformand, sekretær, Kasserer, Helle Coretto
Bestyrelsesmedlemmer: Keld Balle, Nanna Eltong, Kim Juhl-Meyer,
Jan Grønbæk Laursen, Annette Olsen, Kiki Lyneé
Suppleant,Vibeke Møller
Revisor, Lianne Boel Larsen

