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Indkaldelse til 

generalforsamling 
 

Genvej til Udvikling (GtU) holder general- 

forsamling søndag den 10. juni kl. 13.00 – 18.00  

hos Ingelise og Flemming Nielsen, Slagkrogen 

23, Odense SØ. 
 

Tilmelding senest en uge før, dvs. den 3.juni, til 

sekretariatet på tlf. 98 56 29 94 eller pr. e-mail på 

gtu_sekr@hotmail.com. 
 

Der ydes rejsedækning ved benyttelse af billigste 

rejseform. Der søges arrangeret samkørsel fra 

Sjælland og Jylland – kontakt sekretariatet!  
 

Alle er velkomne – dog har kun fremmødte 

medlemmer, der er fyldt 14 år, stemmeret. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1) Valg af dirigent:  
 

Aftales ved mødets åbning. 
 

2) Beretning:  
 

Læs side 8 og 9!  
 

3) Forelæggelse og godkendelse af det 

reviderede regnskab:  
 

Regnskabet forventes uddelt på 

generalforsamlingen. 
 

4) Behandling af indkomne forslag: 
 

Forslag, der ønskes behandlet,  

skal være modtaget på sekretariatet  

- gtu_sekr@hotmail.com -  

senest søndag den 3. juni kl. 14.00. 
 

5)   Fastsættelse af det årlige kontingent: 
 

Bestyrelsen foreslår uændrede satser: 

Personligt medlemskab……….150 kr.  

Husstandsmedlemskab………..200 kr. 

Kollektivt medlemskab……….200 kr. 

Abonnement uden medlemskab100 kr. 

 

6)   Planer for det kommende år:        
  

Projektsamarbejde hvor, med hvem og 

hvordan? 
  

www.gtu.dk.  
 

GtU’s tidsskrift Projekt & Kultur. 
 

             GtU’s kollektive medlemskaber: 
 

 Emmaus Europa og Emmaus International, 

herunder bidrag til solidaritetsfonden. 

Bestyrelsen foreslår 125 €. 

 Fair Trade Danmark 

 FN-forbundet 

 Projektrådgivningen 

 Uddannelsesnetværket 

 NGO-forum 

 Venskabsforeningen Danmark – 

Vestafrika 

 Agro-Økologisk Netværk. 
 

7) Valg af bestyrelse, bestyrelses-                                                                  

suppleanter og revisor: 
 

Økonom Per Adelhart Christensen, Randers, og 

biolog Jens Elgaard Madsen, Brabrand modtager 

genvalg til bestyrelsen.  
 

Gymnasielektor Jean François Tronche, Højbjerg, 

trækker sig fra bestyrelsen. Biolog Isabelle 

Grignon, København, modtager nyvalg til denne.  
 

Konsulent i organisation og ledelse, Jesper Olsen, 

Aalborg SØ, modtager nyvalg som 1. suppleant, 

og konsulent Leif Haarbo Nielsen, Brabrand, 

modtager genvalg som 2. suppleant. 
 

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet 

PriceWaterhouseCoopers, Odense, ved Erik 

Pindstofte Jensen. 
 

8) Eventuelt: 
 

Generalforsamlingen for 2013 foreslås afholdt 

søndag den 9. juni på Sjælland. 

………….. 

 
Efter generalforsamlingen vil vi fortsætte med 

Tema om partnerskaber og 

spredningseffekt 
 

Vi tager udgangspunkt i GtU’s hidtidige 

erfaringer – det følgende citat viser noget om, 

hvor vanskelig udvikling er: 
 

I bogen "Idealer og realiteter - dansk 

udviklingspolitiks historie 1945-2005" kan man 

på side 503 læse om en undersøgelse omkring 

årtusindskiftet af danske folkelige organisationers 

udviklingsindsats: 
 

"Organisationerne lavede effektive projekter til 

gavn for de fattige, men havde svært ved at 

dokumentere, at deres arbejde førte til langsigtede 

resultater. Det kneb også med koordineringen, 

fagligheden og den strategiske tænkning." 

………….. 

 
Endelig afsluttes dagen med et kort konstituerende  

bestyrelsesmøde, som er åbent for alle.   
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