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Vera Teglgaard, Jens Elgaard Madsen og Isabelle Grignon 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

GENVEJ TIL UDVIKLING 

Referat af generalforsamling 13. juni 2015 

hos Birgitte Juul Nielsen og Jørgen Olsen, Arden. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

1.  Valg af dirigent 
 

Isabelle Grignon blev valgt. 

 

2. Beretning 
 

Formanden indledte med at meddele at hun 

desværre ikke længere ser sig i stand til at 

sidde i bestyrelsen, da hun har et krævende 

job ved siden af. Isabelle har været i bestyrel-

sen siden 2004 og som formand siden 2014. 
 

I sin gennemgang af beretningen valgte Isa-

belle især at fokusere på den dynamik det 

giver en forening at stå sammen om at realise-

re et udviklingsprojekt. Hun opmuntrede GtU 

til på et tidspunkt igen at gå ind i et projekt, 

idet hun fremhævede, at det er den letteste 

måde at mobilisere medlemmer, lige som det 

skaber en masse energi og sammenhold. 
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Formanden konstaterede at vores medlemstal 

er nogenlunde konstant. 
 

Afslutningsvis sendte Isabelle en stor tak til 

foreningens frivillige (oversættere og medvir-

kende i den blandede u-landhandel). Hun 

takkede også sin bestyrelse, hvor 1. suppleant 

Per Christian Hougen ikke genopstiller og for 

det internationale arbejde vedrørende Em-

maus - jf. beretningen på side 8 og 9 i Projekt 

& Kultur nr. 123 - http://gtu.dk/PK123-8-

9.pdf. 

 

 

Isabelle Grignon fik som tak for indsatsen to 

effekter, som Jørgen Olsen havde med hjem fra 

deltagelsen i Emmaus Internationals 

generalforsamling i Anglet i det franske 

Baskerland i 2012: Baskerhuen og det røde 

tørklæde 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det 

reviderede regnskab 

 

Regnskabet blev gennemgået og kommenteret 

punktvis. Egenkapitalen udgør pr. 31. 

december 2012 kr. 38.289, hvilket bestyrelsen 

finder er tilfredsstillende. Oplysnings- og 

administrationsregnskabet udviser et overskud 

på kr. 935 kr., hvilket bestyrelsen ligeledes 

finder tilfredsstillende efter nogle år med 

underskud. 

Generalforsamlingen fik forelagt et regnskab 

revideret af foreningens to medlemsvalgte 

revisorer. Forsamlingen godkendte 

regnskabet, som bestyrelsen underskriver. 

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 minimumsatser gældende 

fra 2015 blev besluttet: 

Personligt medlemskab……………….150 kr. 

Husstandsmedlemskab………………..200 kr. 

Kollektivt medlemskab……………….200 kr. 

Abonnement uden medlemskab………100 kr. 

 

6. Planer for det kommende år 
 

Den blandede u-landhandel vil også det 

kommende år være at finde på lokale 

kræmmermarkeder i Himmerland, Couleur 

Café i hovedstaden og ved Verdensspejl 

under Aarhus Festuge. 
 

I forhold til arbejdsgrupperne opretholdes den 

nuværende struktur. Arbejdsgruppen vedr. 

debat om fri bevægelighed for mennesker vil 

undersøge muligheden for at invitere en 

international gæst fra Emmaus, der vil 

forsvare og debattere menneskers ret til fri 

bevægelighed.  
 

Arbejdsgruppen for økologi og 

bæredygtighed vil være til stede ved Agro-

økologisk Netværks årlige generalforsamling. 
 

Arbejdsgruppen for medlemskabet af 

Emmaus International vil også fremover 

holde et årligt møde og fungere som en slags 

baggrundsgruppe og sparringspartner for 

foreningens koordinator og næstformand, der 

begge medvirker i det internationale arbejde. 
 

(fortsættes side 8) 
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(fortsat fra side 7) 

 

Denne indsats omtales løbende i Projekt & 

Kultur og på www.gtu.dk. At en lille forening 

som vores er så synlig på den internationale 

scene er noget, der bliver lagt mærke til i 

Emmaus-Bevægelsen.  
 

Med hensyn til det politiske arbejde, som 

vores koordinator varetager i Emmaus 

Internationals politiske udvalg, vil der også 

det kommende år blive brugt mange timer 

ugentligt på at skrive mails på fransk, engelsk 

og spansk (sidstnævnte med hjælp fra frivillig 

oversætter).  
 

Denne del af arbejdet, som koordinatoren selv 

beskriver som at virke for, at visionerne 

fremmes, vil han fortælle om i et kommende 

nummer af Projekt & Kultur. 
 

For så vidt angår GtU’s kollektive 

medlemskaber opretholdes de nuværende 

medlemskaber, jf. generalforsamlingsind-

kaldelsen på side 7 i Projekt & Kultur nr. 123. 

Derudover blev det besluttet at søge om at 

blive kollektivt medlem hos vores mangeårige 

samarbejdspartner Mundu - www.mundu.dk  
 

Endelig besluttede generalforsamlingen også i 

år at sende et beløb på 130 € som bidrag til 

solidaritetsfonden under Emmaus 

International. 

 

7. Valg af bestyrelse, 

bestyrelsessuppleanter og revisor 
 

Til bestyrelsen genvalgtes Julien Kalimira 

Mzee Murhula, Jørgen Olsen og Jens Elgaard 

Madsen. 
 

Som 1. suppleant nyvalgtes Frede Hansen. 

Som 2. suppleant genvalgtes Vera Teglgaard. 

Som medlemsvalgte revisorer genvalgtes Jørn 

Kirkegaard og Per Gustav Johansen. 

 

 
 

Suppleanterne Vera Teglgaard og Frede Hansen. 

Billedet er taget den 14. juni på adressen Thorup 

Hedevej 3 ved Dronninglund, da Galleri Glocal 

Art, som Frede Hansen ejer, holdt fernisering, jf. 

side 5 i indeværende blad og jf. www.afro-art.dk 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

8. Eventuelt. 
 

Generalforsamlingen 2016 foreslås afholdt 

lørdag den 11. juni på Amager med Bo Jensen 

og hustru Catalina som værter. 

 

Jens E. Madsen, referent 

Isabelle Grignon, dirigent. 

---------- 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med 

Jens Elgaard Madsen som formand, Julien K. M. 

Murhula som næstformand og Jørgen Olsen som 

sekretær og kasserer.  
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