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Forud for generalforsamling så deltagerne en film om flodnomader  

jf. http://gtu.dk/PK124-5.pdf  
Her ses Eric Komlavi Hahonou og Lotte Pelckmans, som har skabt filmen – til højre Morten Kuni, 

som har arbejdet med Vestafrika gennem en lang årrække, ikke mindst som importør af 

kunsthåndværk, som bl.a. Genvej til Udvikling har videresolgt. 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

GENVEJ TIL UDVIKLING 

Referat af generalforsamling 19. juni 2016 
 

hos Catalina og Bo Jensen, Amager. 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

1.  Valg af dirigent 

 

Jens Elgaard Madsen blev valgt. 

 

2. Beretning 

 

Der henvises til http://gtu.dk/PK127-8-9.pdf  

 

Birgitte Juul Nielsen spurgte til arbejdsgrup-

pen vedr. økologi og bæredygtighed. Det gav 

anledning til, at forsamlingen debatterede 

fordele og ulemper ved at bestyre et Danida-

finansieret projekt.  

 

Foreningens to internationalt aktive, Julien 

Kalimira Mzee Murhula og Jørgen Olsen for-

talte om arbejdet i Emmaus og kom bl.a. ind 

på, at der til alle organisationer og projekter 

stilles to krav: 

- at der sker en bevægelse hen imod 

økonomisk uafhængighed gennem 

indkomstskabende aktiviteter, 

- at der opbygges demokrati indadtil og 

udadtil, ikke mindst for at en folkelig 

forankring i lokalområdet kan opnås 

og fastholdes. 

 

Formanden indskød, at det er ganske bemær-

kelsesværdigt, at en lille forening som vores 

er så synlig på den internationale scene. 

 

http://gtu.dk/PK124-5.pdf
http://gtu.dk/PK127-8-9.pdf
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Karl Jørgensen og Bo Jensen – i baggrunden Eric Komlavi Hahonou 
(foto: Jørgen Olsen) 

  
 

Forsamlingen konstaterede, at medlemstallet 

er svagt faldende – til gengæld kan foreningen 

glæde sig over et antal frivillige oversættere, 

hvis indsats er uundværlig. Og der stilles ikke 

krav om, at aktive behøver at være medlem-

mer – ej heller det omvendte. 

 

Bo Jensen spurgte, om besøget i september 

2015 af Alexander Sawarimuthu havde givet 

anledning til yderligere tiltag i forhold til In-

dien. Jørgen Olsen svarede benægtende, men 

tilføjede, at eftersom vi arbejder i en interna-

tional bevægelse, kan der i princippet komme 

gæster fra op til 40 lande. Hver gang det måt-

te være tilfældet, vil vi naturligvis forsøge at 

give vedkommende en god oplevelse og hjæl-

pe med at knytte kontakter. 

 
3. Forelæggelse og godkendelse af det 

reviderede regnskab 

 

Regnskabet blev gennemgået og kommenteret 

punktvis. Egenkapitalen udgør pr. 31. decem-

ber 2015 48.599 kr., hvilket bestyrelsen finder 

er tilfredsstillende. Regnskabet udviser et 

overskud på kr. 9.375 kr., hvilket bestyrelsen 

ligeledes finder yderst tilfredsstillende. 

 

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. 
 

 (fortsættes side 10) 

 



side 10              Projekt & Kultur nr. 128, august 2016  

 

(fortsat fra side 9) 

 
6. Planer for det kommende år 

 

Den blandede u-landhandel vil også det 

kommende år være at finde på lokale 

kræmmermarkeder i Himmerland, på Couleur 

Café i hovedstaden og ved Verdensspejlet 

under Aarhus Festuge.  

 

De gamle samarbejdspartnere:  

 

Tessalit i Mali: Vi kan glæde os over, at 

børnene efter flere års pause nu igen kan 

komme i skole; men det nordlige Mali er 

stadig et farligt sted at opholde sig på grund af 

omstrejfende kriminelle og terrorister.  
 

Tohoué i Benin: Kompost- og 

havebrugsprojektet kører stille og roligt. 

Emmaus Tohoué er ofte ramme for møder i 

Emmaus Benin og Emmaus Afrika og har 

også været det et par gange for Emmaus 

International. 

 

Kaoumaram i Niger: Intet at berette. 

Terrororganisationen Boko Haram hærger i 

området, og rejser dertil frarådes. 

 

Kooperativet i Amataltal i Niger: Der var 

enighed om, at det giver mening at sende 

brugt tøj på grund af den ekstreme fattigdom 

og ikke mindst, fordi tøjet redder mennesker, 

ikke mindst børn, fra at dø af nattekulde i 

november-februar. Hvad angår pakkernes 

øvrige indhold, afventer vi svar fra 

kooperativet om, hvad henh. kladdehæfter og 

hovedpinetabletter koster på de lokale 

markeder. 

 

Kooperativet er desværre gået glip af en 

donation på ca. 30.000 kr. på grund af 

mangelfuld kommunikation med en engelsk  

privatperson, som i stedet har sendt beløbet til 

skolen i Zagoda øst for Agadez. 

 

Bestyrelsen skriver i denne anledning et brev 

til den gamle projektleder Ghabdouane 

Mohamed.  

 

……………… 

 

 
 

Bente Kühn Paulsen lytter opmærksomt på sin 

første GtU-generalforsamling 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

I forbindelse med henvendelsen fra Emmaus-

organisationen Benebnooma, Koudougou, 

Burkina Faso om at få tilsendt legetøj, oplyste 

koordinatoren, at der er mulighed for at sende 

pakker til et af de tre franske Emmaus-

samfund, der sender containere til 

Benebnooma. Det skal undersøges, hvad det 

koster at sende pakker til Frankrig, hvorefter 

bestyrelsen træffer den endelige afgørelse.  

 

 

I forhold til arbejdsgrupperne opretholdes den 

nuværende struktur. 
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Arbejdsgruppen vedr. debat om fri 

bevægelighed for mennesker er i færd med at 

invitere en international gæst fra Emmaus, der 

efter planen vil forsvare og debattere 

menneskers ret til fri bevægelighed ved to 

møder. I Aalborg den 1. september arrangerer 

vi sammen med Oxfam Ibis og FN-forbundet; 

i Århus skal et oplæg indgå i en sammenhæng 

under Verdensspejlet, som koordineres af 

Mundu. 
 

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.  

 

Denne indsats omtales løbende i Projekt & 

Kultur og på www.gtu.dk.  

 

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 indlæg og mails på 

fransk, engelsk og spansk (sidstnævnte med 

hjælp fra en frivillig oversætter).  

 

Koordinatoren fremhævede dette arbejde som 

væsentligt med henblik på at holde 

bevægelsen fast på visionerne, som kan have 

en tendens til at blive trængt i baggrunden af 

den særdeles konkrete daglige indsats.  
 

For så vidt angår GtU’s kollektive med-

lemskaber opretholdes de nuværende 

medlemskaber, jf. generalforsamlingsind-

kaldelsen på side 7 i Projekt & Kultur nr. 127. 

 

Et forslag fra Niels Johan Juhl-Nielsen, som 

nogle GtU-medlemmer møder i FN-

forbundet, om at GtU skulle genindmelde sig 

i Mellemfolkeligt Samvirke, blev forkastet. 

Forsamlingen værdsatte, at MS’ internationale 

netværk, ActionAid, er nået meget langt i 

retning af at give indflydelse til mennesker fra 

Syd, blandt andet i kraft af, at sekretariatet 

ligger i Johannesburg i Sydafrika. Men på  

negativsiden tæller det meget alvorligt, at 

nedlæggelsen af MS’ lokalafdelinger for 

nogle år siden har medført en ganske markant 

svækkelse af den folkelige forankring i 

Danmark, hvad angår samarbejdet med 

udviklingslandene.  

 

Endelig besluttede generalforsamlingen at 

sende et beløb på 140 € 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 genvalgtes Frede Hansen. 

Som 2. suppleant nyvalgtes Birgit Vanghaug i 

stedet for Vera Teglgaard, der ikke ønskede at 

fortsætte på posten 

. 

Som medlemsvalgte revisorer genvalgtes Jørn 

Kirkegaard og Per Gustav Johansen. 

 

8. Eventuelt.  

 

Generalforsamlingen 2017 skal afholdes vest 

for Storebælt. Forsamlingen tog ikke nogen 

nærmere beslutning om tid og sted. 

 

Jørgen Olsen, referent 

Jens Elgaard Madsen, dirigent.  

http://www.gtu.dk/

