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GENVEJ TIL UDVIKLING 

 

Referat af generalforsamling den 12. juni 2011 
 

Hos Laura Katholm Olsen, Birgitte Juul Nielsen og Jørgen Olsen, Arden. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

1. Valg af dirigent 
 

Per blev valgt. 
 
 

2.  Beretning 
 

Formanden valgte i sin gennemgang af 
beretningen at fokusere på det forhold, at 
foreningen for første gang i mange år ikke 
forvalter et Danida-projekt. Vores projekt i 
Amataltal er som planlagt ophørt efter tredje 
fase. Og vores dialogturismeprojekt måtte 
som bekendt stoppe i utide. Ikke desto mindre 
fremhævede formanden, at det er vigtigt at vi 
holder fast i de mange positive erfaringer, der 
også blev opnået.  
 
Og så er tidspunktet kommet, hvor foreningen 
skal bruge det kommende år på at overveje, 
om, hvor og eventuelt hvornår vi skal satse på 
et nyt projekt.  
 
Og er det overhovedet muligt at lave et  
projekt i Niger, når besøg til landet indebærer 
en betydelig sikkerhedsrisiko? 
 
Formanden benyttede samtidig lejligheden til 
at lykønske foreningens koordinator, Jørgen 
Olsen, for valget til det politiske udvalg under 
Emmaus International, som fandt sted med 
stor opbakning fra de delegerede. Det 
politiske udvalg besættes i øvrigt af seks 
repræsentanter fra sydlige organisationer og 
fire fra europæiske organisationer. 
 
Da formanden tillod sig at bemærkede, at det 
efterhånden er svært for ham at finde på noget 
nyt at skrive om i beretningen førte det straks 
til nogle pæne ord og en gave fra  
 

 
 
 
forsamlingen (en rejsetaske fra Fil Bleu = Den 
Blå Tråd) til Per! Han har nemlig rundet et 
skarpt hjørne (25 år som formand for GtU).    
 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af det 
reviderede regnskab 
 

Regnskabet blev gennemgået og kommenteret 
punktvis. Egenkapitalen udgør pr. 31. 
december 2010 85.320 kr., hvilket bestyrelsen 
finder tilfredsstillende.  
 
Tabene i forbindelse med lukningen af 
dialogturismeprojektet har heldigvis vist sig 
stort set at være begrænset til udgifter i 
forbindelse med en i øvrigt lærerig 
tilsynsrejse. I den nærmeste fremtid må vi 
imidlertid forholde os til, at vi ikke længere 
modtager administrationsbidrag fra projekter 
og at foreningen derfor får et mere begrænset 
økonomisk råderum.  
 
Generalforsamlingen besluttede at godkende 
det foreløbige regnskab med mindre der 
finder større ændringer sted. Regnskabet vil 
blive frit tilgængeligt for enhver, bl.a. på  
www.gtu.dk/organisering.htm  
 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Der var ikke fremkommet forslag. 
 
 

5. Fastsættelse af det årlige kontingent 
 

Forsamlingen besluttede at fastholde de 
nuværende minimumsatser: 
Personligt medlemskab………………..150 kr 
Husstandsmedlemskab……………….. 200 kr 
Kollektivt medlemskab………………..200 kr 
Abonnement uden medlemskab……….100 kr 
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En rejsetaske og to andre tasker fra Fil Bleu, 
købt under besøget i Ouagadougou, Burkina Faso, 

december 2010 – januar 2011, jf. 
www.gtu.dk/PK106-11-12-13-14-15.pdf  

(foto: Jørgen Olsen) 

 

 
6. Planer for det kommende år 
 

Forsamlingen gav udtryk for stor opbakning 
til at opretholde begge vores arbejdsgrupper i 
Niger, som jo geografisk omfatter 
henholdsvis Agadez-regionen og 
Diffa/Zinder-regionerne. 
 
I forhold til at definere et nyt projekt vil der 
den kommende tid være brug for refleksion i 
foreningen.  
 
Såfremt vi vælger at forsøge os med endnu et 
projekt i Niger var den overvejende stemning 
på generalforsamlingen, at der bør satses på et 
mindre, men ligeværdigt projekt, hvor 
partnerne fx bidrager med henholdsvis 
finansiering og arbejdskraft. En mulighed 
kunne være et partnerskabsprojekt, hvor et 

element kan bestå i at styrke den lokale 
partners evne til at hævde jordrettigheder. 
 
Eftersom et par af vore nøglepersoner (både i 
Niger og i GtU) nu beklæder politiske poster 
kan dette måske åbne op for nogle nye 
perspektiver for projektsamarbejde med nye 
partnere og nye målgrupper. 
 
Med hensyn til Projekt & Kultur blev det 
besluttet at alle fire numre fremover skal være 
på 16 sider. Det vil også fremover være 
muligt at modtage bladet digitalt. Imidlertid 
var der ikke stemning for helt at afskaffe  
papirversionen, som de fleste medlemmer 
stadig foretrækker. 
 
Der blev nedsat en lille redaktionsgruppe, 
som vil koordinere indsatsen for at udforme 
en ny introfolder. 

(fortsættes side 6) 
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Jørgen Olsen, Kirsten Skovbo, Per Adelhart Christensen, Per Christian Hougen,  
Isabelle Grignon, Jens Elgaard Madsen, Birgitte Juul Nielsen, Jean François Tronche 

(foto: Laura Katholm Olsen) 

 
Referat af generalforsamling den 12. juni 2011 
 

(fortsat fra side 5) 

 
For så vidt angår GtU’s kollektive 
medlemskaber tog forsamlingen til 
efterretning at bestyrelsen har opsagt 
medlemskabet af Mellemfolkeligt Samvirke. 
Generalforsamlingen besluttede som tidligere  
år at sende et beløb på 120 € som bidrag til 
solidaritetsfonden under Emmaus 
International. 
 
 

7. Valg af bestyrelse, 
bestyrelsessuppleanter og revisor 
 

Til bestyrelsen genvalgtes økonom Per 
Adelhart Christensen, gymnasielektor Jean-
François Tronche og biolog Jens Elgaard 
Madsen. 
 
 
 

 
 
 
Som 1. suppleant genvalgtes biolog Isabelle 
Grignon. Som 2. suppleant genvalgtes 
erhvervskonsulent Leif Haarbo Nielsen. 
 
Som revisor genvalgtes 
PricewaterhouseCoopers, Odense,  
ved Erik Pindstofte Jensen. 
 
 

8. Eventuelt 
 

Næste generalforsamling forventes afholdt 
hos Ingelise og Flemming Nielsen i Odense, 
søndag d. 10. juni 2012 kl. 13-18. 

 

Jens E. Madsen, referent 

Per Adelhart Christensen, dirigent.  
 


