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GENVEJ TIL UDVIKLING 
 

Referat af generalforsamling 9. juni 2013 
 

hos Tilde Tvedt og Ole Olsen, Roskilde. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

 

1.  Valg af dirigent 
 

Per blev valgt. 

 
 

2. Beretning 
 

Formanden beskrev det forløbne år som et 

relativt stille år uden projekter, hvor det har 

været sundt med tid til refleksion.  
 

Han konkluderede samtidig, at foreningen har 

været aktiv i flere forskellige sammenhænge, 

fx salgsudstillinger, blogindlæg, indsamling 

til Tessalit/Mali og tilstedeværelsen i Emmaus 

Europa og Emmaus International. 
 

Formanden valgte i sin gennemgang af 

beretningen at fokusere på hjemmesiden. Han 

luftede muligheden for at prøve noget nyt ved 

for eksempel at forsøge os med et 

nyhedsbrev. 
 

Naturligt nok valgte han også at komme ind 

på den aktuelle sikkerhedssituation i 

Vestafrika og de vanskeligheder det har for 

fremtidige projektinitiativer.  

I den efterfølgende meningsudveksling satte 

flere af forsamlingens Afrika-kyndige ord på 

omfanget og årsagerne til den politiske 

udvikling i området. 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det 

reviderede regnskab 
 

Regnskabet blev gennemgået og kommenteret 

punktvis. 
 

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2012 

kr. 45.364, hvilket bestyrelsen finder 

tilfredsstillende. Oplysnings- og 

administrationsregnskabet udviser et 

underskud på kr. 8.258, hvilket ligger inden 

for rammerne af det forventede. Også i de 

kommende år forventes et underskud. 

Bestyrelsen vil til enhver tid arbejde for at 

underskuddet bliver så begrænset som muligt, 

så egenkapitalen ikke falder drastisk. 
 

Regnskabet blev godkendt. Regnskabet er frit 

tilgængeligt for enhver. 

 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Der var ikke indkommet forslag til 

behandling. 

 
 

5. Fastsættelse af det årlige kontingent 
 

Følgende uændrede minimum satser 

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 
 

Forsamlingen drøftede en række politiske 

emner med udgangspunkt i synspunkter, som 

spiller en stor rolle for Emmaus International 

(EI): 
 

 Vand som fælles gode 

 Fri bevægelighed for mennesker 
 

samt et tredje emne, som er specifikt 

for Emmaus Sverige og for samtlige 

otte svenske Emmaus-organisationer 

(som også bakker de to ovenstående 

synspunkter op): 
 

 Anerkendelse af Vestsaharas 

eksilregering. 

(fortsættes side 6) 
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(fortsat fra side 5) 
 

GtU’s repræsentant i EI åbnede diskussionen, 

idet han havde brug for at vide, hvad GtU 

mener om disse emner af stor betydning for 

EI. Han havde også brug for at føle sig bedre 

klædt på, når han deltager i møder hos EI. 
 

Den efterfølgende debat viste, at de 

fremmødte ikke havde samme opfattelse af 

emnernes indhold og flere gav udtryk for, at 

de manglede viden om de forskellige politiske 

synspunkter for at kunne stemme om en 

officiel GtU-holdning.  
 

Forsamlingen besluttede derfor at søge 

foreningens holdning til disse emner afklaret 

igennem diskussioner på et eller flere 

medlemsmøder. 
 

Det blev også diskuteret om GtU er en 

organisation der arbejder for at fremme 

særlige politiske mål og synspunkter. Også 

her var der stor uenighed blandt de 

fremmødte. 
 

I forbindelse med den blandede u-landhandel 

er det lykkedes at få en bevilling på 7.000 kr. 

fra CISU’s oplysningsbevilling for 2013. I 

ansøgningen betoner vi, at vi det kommende 

år vil bruge vores informations- og 

udstillingsstand til at sætte fokus på et Behov 

for fair produktionsvilkår i Vestafrika – 

fortalt med afsæt i lokale håndværks-

produkter.  
 

 
 

Den blandede u-landhandel på 

generalforsamlingen                                          
(foto: Jørgen Olsen) 

 

 

Vi håber, at kunne inddrage flest mulige GtU 

medlemmer i det praktiske arbejde omkring 

vores informations- og salgsarbejde. 
 

Vi vil også det kommende år opretholde 

kontakten til hidtidige projekt-samarbejds-

partnere (fx ved at søge fondsmidler i det 

små, opkøbe håndværksprodukter og rådgive 

vores samarbejdspartnere om udformning af 

ansøgninger).  
 

Tiden må vise, om vi lægger an til at opstarte 

et egentligt projekt; men vi vil holde alle døre 

åbne. 
 

For så vidt angår GtU’s kollektive 

medlemskaber blev det besluttet at tilføje 

Arden Fællesråd. Begrundelsen herfor er, at 

vores sekretariat er beliggende i Arden, og at 

vi ønsker at bakke op om det lokale fællesråd. 
 

Endelig besluttede generalforsamlingen at 

sende et beløb på 130 € som bidrag til 

solidaritetsfonden under Emmaus 

International. 

 
7. Valg af bestyrelse, 

bestyrelsessuppleanter og revisorer 
 

Til bestyrelsen genvalgtes Per Adelhart 

Christensen, Isabelle Grignon og Jens Elgaard 

Madsen. 

Som 1. suppleant genvalgtes Jesper Olsen. 

Som 2. suppleant genvalgtes Leif Haarbo 

Nielsen. 

Som medlemsvalgte revisorer valgtes Jørn 

Kirkegaard og Per Gustav Johansen (genvalg 

fra den ekstraordinære generalforsamling). 

 
 

8. Eventuelt. 
 

Næste års generalforsamling forventes afholdt 

lørdag d. 21. juni kl. 13 til 18 hos Gitte og 

Holger Thorup, Vejle. 
 

Jens E. Madsen, referent 

Per Adelhart Christensen, dirigent.  

 

 


