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GENVEJ TIL UDVIKLING 
 

Referat af generalforsamling den 10. juni 2012 
 

hos Ingelise & Flemming Nielsen, Odense SØ. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

1. Valg af dirigent 
 

Per blev valgt. 
 

 

2.  Beretning 
 

Formanden valgte i sin gennemgang af 

beretningen at fokusere på den ulykkelige 

politiske situation, der har udviklet sig i den 

del af Vestafrika, hvor – som han udtrykte det 

– vore hjerter befinder sig. Han konkluderede, 

at det må formodes, at den aktuelle situation 

kommer til at påvirke foreningens fremtidige 

prioriteringer i området. 
 

Han takkede foreningens mange ildsjæle, der 

på forskellig vis har bidraget til at lukke vores 

to projekter, Egnsudvikling i Amataltal og 

Dialogturismeprojektet, ned på ordentlig vis. 

Lukningerne er formelt godkendt af 

bevillingsgiverne. 
 

Formanden benyttede også lejligheden til at 

takke næstformand, Jean François Tronche, 

der ønskede at udtræde af bestyrelsen, for den 

indsats han har ydet. 
 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det 

reviderede regnskab 
 

Regnskabet blev gennemgået og kommenteret 

punktvist. Egenkapitalen udgør pr. 31. 

december 2011 kr. 53.622, hvilket bestyrelsen 

finder tilfredsstillende. I de kommende år 

forventes mindre underskud, idet foreningen 

for tiden ikke modtager administrationsbidrag 

fra projekter. Bestyrelsen vurderer i den 

forbindelse, at der godt kan "tæres" lidt på 

egenkapitalen. 
 

Regnskabet er frit tilgængeligt for enhver. 
 

 
 

Bestyrelsesmedlem og referent  

Jens Elgaard Madsen lytter opmærksomt 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Der var på forhånd indsendt skriftlige og 

kommenterede forslag til ændringer af de 

kollektive medlemskaber (behandles under 

punkt 6). 
 

 

5. Fastsættelse af det årlige kontingent 
 

Følgende uændrede minimumsatser gældende fra 

2013 blev besluttet: 

Personligt medlemskab………………..150 kr 

Husstandsmedlemskab……………….. 200 kr 

Kollektivt medlemskab………………..200 kr 

Abonnement uden medlemskab……….100 kr  
 

 

6. Planer for det kommende år 
 

Med hensyn til bidrag til nødlidende i 

Vestafrika blev det besluttet at opretholde en 

notits i Projekt & Kultur og på hjemmesiden, 

hvor medlemmer informeres om muligheden 

for at fremsende bidrag til vores partnere i 

Amataltal (Niger) og Tessalit (Mali).  
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Den blandede u-landhandel var som altid medbragt 
(foto: Jørgen Olsen) 

 
 

Beløb sendes til Amataltal medmindre andet 

fremgår af indbetalingen.  
 

GtU har tillid til, at de fremsendte midler er i 

gode hænder, da vi løbende informeres om, 

hvordan midlerne forvaltes.  
 

Der var enighed i forsamlingen om, at vi ikke 

ønsker at blande os i lokale prioriteringer (f. 

eks. om midlerne bruges til nødhjælp), men at 

vi skal modtage kvitteringer, der 

dokumenterer anvendelsen af de beløb, vi 

sender.                                   
 

Med hensyn til Projekt & Kultur var der 

overvældende stemning for at fastholde en 

trykt version af bladet.  
 

Vores webmaster opfordrede alle til at bidrage 

med indhold til hjemmesiden og forslag til at 

forbedre den.  
 

For så vidt angår foreningens arbejdsgrupper 

blev det besluttet at bevare alle tre 

eksisterende grupper.  
 

Vi ønsker nemlig at opretholde kontakten til 

vores hidtidige partnere, Kooperativet i 

Amataltal og Initiatives & Actions i Diffa, 

samtidig med, at vi ikke ønsker at udelukke et 

fremtidigt projektsamarbejde.  
 

Muligheden for at søge fonde om konkrete 

formål indgår i fremtidsplanlægningen. 
 

En ny arbejdsgruppe blev samtidig nedsat, der 

skal arbejde med økologi. Etableringen er en 

naturlig konsekvens af, at GtU deltager i 

Agro-Økologisk Netværk, som er et 

foreningsnetværk, der arbejder for at fremme 

økologisk jordbrug i udviklingslande. 
 

(fortsættes side 8)
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Vera Teglgaard meldte sig  

til den nye arbejdsgruppe 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

Det langsigtede formål med arbejdsgruppen er 

at afdække, om der kan etableres et projekt i 

Vestafrika baseret på økologiske principper. 
 

Arbejdsgruppen vælger selv et passende navn 

og vil herefter kunne findes på hjemmesiden. 

Interesserede opfordres til at melde sig ind i 

arbejdsgruppen.  
 

Med hensyn til de kollektive medlemskaber 

blev det besluttet, at vi - i det mindste 

midlertidigt - melder os ud af 

Uddannelsesnetværket med den begrundelse, 

at vi for tiden ikke arbejder med projekter, 

hvori uddannelse indgår.  
 

Med hensyn til NGO-forum blev det besluttet, 

at vi melder os ud med den begrundelse, at vi 

ikke ser os i stand til at deltage, så længe 

møderne placeres i ”normal arbejdstid”. Vi vil 

gøre det klart over for forummet, at vi gerne 

melder os ind igen, hvis der i højere grad 

tages hensyn til frivillige, der har et arbejde at 

passe ved siden af.  
 

Et forslag om udmeldelse af Projektrådgiv-

ningen (nu CISU) blev forkastet med et stort 

flertal.  
 

Øvrige medlemskaber opretholdes, herunder 

Agro-Økologisk Netværk, som har valgt ikke 

at opkræve kontingent. 
 

Generalforsamlingen besluttede at sende et 

beløb på 125 € som bidrag til solidaritets-

fonden under Emmaus International (der er 

tale om en symbolsk stigning på 5 €). 
 

 
 

Bestyrelsen konstituerede sig med Per som 

formand og kasserer, Isabelle som  

næstformand og Jens som sekretær  
(foto: Jørgen Olsen) 

 

 

7. Valg af bestyrelse og 

bestyrelsessuppleanter 
 

Til bestyrelsen valgtes Per Adelhart 

Christensen og Jens Elgaard Madsen (genvalg 

til begge), samt Isabelle Grignon (nyvalg). 
 

Som 1. suppleant valgtes Jesper Olsen 

(nyvalg). Som 2. suppleant genvalgtes Leif 

Haarbo Nielsen. 
 

 

8. Eventuelt 
 

Næste års generalforsamling forventes afholdt 

hos Tilde Tvedt og Ole Olsen i Roskilde 

søndag den 9. juni 2013. 
 

Jens E. Madsen, referent 

Per Adelhart Christensen, dirigent 
 


