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Den blandede u-landhandel var som altid med på generalforsamlingen – den domineredes af 

billedtæpper og et Afrika-kort af bomuld, alt sammen fra AFA, Benin – jf. 

http://gtu.dk/AFA_da.pdf og http://gtu.dk/billedtaepper.pdf. 
  

Midt i billedet ses varer fra Burkina Faso, som er fremstillet af genbrugsmaterialer, f.eks. punge af 

plastik fra GAFREH i Bobo Dioulasso – jf. http://gtu.dk/PK118-12.pdf; de tre skrin er lavet af 

gummisandaler, og grydebørsterne er fremstillet af genbrugsplastik.  
 

Til højre et udvalg af postkort samt bøger, primært fra Forlaget Hjulet http://www.forlagethjulet.nu/  
 

(foto: Jørgen Olsen)     

 

 

 

GENVEJ TIL UDVIKLING 
Referat af generalforsamling den 17. juni 2018 

 

hos Erna Olsen, Banegårdsvej 17, st.-th, Hobro. 

 

http://gtu.dk/AFA_da.pdf
http://gtu.dk/billedtaepper.pdf
http://gtu.dk/PK118-12.pdf
http://www.forlagethjulet.nu/
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Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Forsamlingen blev indledt med 1 minuts 

stilhed til minde om Ghabdouane Mohamed, 

Kooperativet i Amataltal i Niger, samt 

foreningens æresmedlem, ekspert i tuaregisk 

Karl-G. Prasse og hans hustru Bodil, som alle 

er gået bort siden seneste generalforsamling.  

 

1.  Valg af dirigent 
 

Jens Elgaard Madsen blev valgt.  

 

2. Beretning 
 

Der henvises til http://gtu.dk/PK135-8-9.pdf  
 

Formand Jens udarbejder et forslag til et notat 

om GtU’s persondatapolitik – til senere 

vedtagelse i bestyrelsen. 
 

Der fremkom en række kommentarer til 

beretningen, som alle blev henvist til 

behandling under punktet ”Planer for det 

kommende år”.  

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det 

reviderede regnskab 
 

Regnskabet blev gennemgået og kommenteret 

punktvist. Forsamlingen drøftede vores 

udsalgspriser, og der var enighed om, at de 

bør varieres i et vist omfang, da vi henvender 

os til vidt forskellige målgrupper.  
 

Regnskabet blev godkendt. Det kan ses på 

http://gtu.dk/aarsregnskab_2017.pdf  

 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Bestyrelsen foreslog, at foreningens CVR-nr. 

blev skrevet ind i vedtægterne. Det blev 

vedtaget at skrive dette som en ekstra sætning 

i vedtægternes § 1 – vedtægterne i deres nye 

udformning ses på 

http://gtu.dk/Vedtaegter_2018.pdf  

 

5. Fastsættelse af det årlige kontingent 
 

Følgende uændrede minimumssatser 

gældende fra 2018 blev besluttet: 

Personligt medlemskab……………….150 kr. 

Husstandsmedlemskab………………..200 kr. 

Kollektivt medlemskab……………….200 kr. 

Abonnement uden medlemskab………100 kr. 

 

6. Planer for det kommende år 

 

Foredragsturné med Koudbi Koala, Burkina 

Faso, i oktober 2018. 
 

Koudbi holder foredrag om uddannelse, 

demokrati og Burkina Fasos relation til FN’s 

bæredygtighedsmål – kl. 19. den 1., 2., 3. og 

4. oktober i København, Odense, Århus og 

Aalborg som åbne arrangementer, hvor FN-

forbundet, Oxfam Ibis og 

Venskabsforeningen Danmark – Burkina Faso 

er med til at arrangere.  
 

Desuden er der truffet aftaler med to skoler, 

og der søges identificeret yderligere tre. 
 

Vi forsøger så vidt muligt at være 

behjælpelige med oversættelse fra engelsk til 

dansk, hvis behov opstår. 

 

Foreningens 40 års jubilæum i oktober. 
 

Vi vil gennemføre et åbent arrangement i 

Århus, lørdag den 6. oktober kl. 13 til 16 med 

Koudbi Koala som gæstetaler. Bestyrelsen 

udarbejder forslag til sted og servering. 

 

GtU’s internationale indsats i Emmaus. 
 

GtU’s næstformand Julien K. M. Murhula har 

ikke i øjeblikket tid til at medvirke i 

migrationsarbejdet i Emmaus Europa.  
 

Vi går efter at deltage i generalforsamlingerne 

i henh. Emmaus Europa og Emmaus 

International i 2019 og 2020; men vi stiller 

ikke op til nogen poster. Vi kan dog stadig gå 

ind i debatter på mailen og sætte indlæg ind 

på vores profil hos Emmaus International 

https://www.emmaus-

international.org/en/who-are-we/emmaus-

around-the-world/europe/denmark/g-t-u.html 

 
(fortsættes side 6)

http://gtu.dk/PK135-8-9.pdf
http://gtu.dk/aarsregnskab_2017.pdf
http://gtu.dk/Vedtaegter_2018.pdf
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/europe/denmark/g-t-u.html
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/europe/denmark/g-t-u.html
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/europe/denmark/g-t-u.html
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Den nyvalgte 1. suppleant til bestyrelsen, Karl Aage Jørgensen 

og næstformand Julien K. M. Murhula 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

Referat af Genvej til Udviklings 

generalforsamling den 17. juni 2018 

i Hobro 
 

(fortsat fra side 5) 
 

Jens sender et papirbaseret brev til Emmaus-

Samfundet i Aalborg og foreslår, at de får 

posten som national delegeret for Danmark i 

Emmaus Europas repræsentantskab med 

virkning fra næste repræsentantskabsmøde, 

som finder sted anden weekend i oktober 

2018. 
 

Koordinator Jørgen Olsen pointerede, at 

arbejdet i Emmaus ikke blot er konkret og 

materielt, men at der opbygges civilsamfund 

overalt, hvor bevægelsen er til stede, herunder 

en række østeuropæiske lande, hvor 

foreningslivet har haft særdeles trange kår 

gennem årtier. Al forskning dokumenterer, at 

et veludviklet foreningsliv bidrager afgørende 

til udvikling og fastholdelse af demokratiske 

tilstande.  

   

Den blandede u-landhandel 
 

Jens opfordrede alle medlemmer til at holde 

øje med varer, vi evt. kunne tage ind. Ninna 

Hougaard Pedersen og Birgitte Juul Nielsen 

vil undersøge nærmere omkring tørklæder 

mv.  
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Vores udstillinger har ikke kun et økonomisk 

formål – det er værdifuldt at fremvise 

afrikansk kreativitet, ikke mindst set i lyset af, 

at massemedierne har tendens til at fremstille 

afrikanere som mennesker, man skal være 

bange for eller have ondt af. 

 
Pakkeforsendelserne 

 

Det blev besluttet, at fremtidige indkomne 

brugte briller sendes til foreningen Syn for 

Sagen i Afrika, hvor der systematisk sorteres, 

måles og mærkes, hvilket ikke længere er 

tilfældet hos Kooperativet i Amataltal (CA), 

hvor et samarbejde med optikeren i Agadez er 

ophørt. 
 

Vi stopper i det hele taget med at sende 

pakker til CA.  
 

Vedr. pakkeforsendelserne til Emmaus-

organisationen Benebnooma, Burkina Faso, 

blev det besluttet at sende allerede indkøbt 

legetøj. 

 
Arbejdsgrupperne 

 

Vi har ikke længere geografisk definerede 

arbejdsgrupper, kun arbejdsgruppen vedr. 

medlemskabet af Emmaus International. 

Gruppen mødes en gang om året. Læs om 

Emmaus under andre punkter!  

 

Tidligere samarbejdspartnere 
 

 Tessalit, Mali 
 

Terre i Belgien har fortsat regelmæssig 

kontakt med organisationer i Tessalit nær 

Algeriet samt i Gao ved Niger-floden. Ud fra 

beskrivelserne er det folkeligt funderede 

organisationer, der udfører et nyttigt arbejde 

omkring gartneri, kvægavl og håndværk i en 

svær tid med vedvarende væbnede konflikter, 

som har politiske, etniske og religiøse årsager. 
 

 Tohoué, Benin 
 

Der blev henvist til den spændende artikel i 

seneste Projekt & Kultur, ”Økologisk  

 

 

erfaringsudveksling Indien – Benin” 

http://gtu.dk/PK135-10-11.pdf  
 

 Amataltal, Niger 
 

Det blev besluttet at indlede en dialog med 

skoleinspektør Kabir Chaibou om anvendelse 

af vores projektbidrag til 

undervisningsformål. 
 

 Kaoumaram, Niger 
 

Ingen af de tilstedeværende på 

generalforsamlingen har længere nogen 

kontakt med organisationen ”Initiatives & 

Actions” eller følger på anden måde med i 

tingenes tilstand i Diffa- og Zinder-

områderne. 

 

Evaluering af vores oplysningsarbejde 
 

Der er under overvejelse at spørge en forsker i 

berberisk ved navn Abdel Majid, som var til 

stede ved Karl-G. Prasses begravelse, om han 

vil skrive til Projekt & Kultur om den 

generelle udbredelse af Karls 

forskningsarbejde. 
 

Forsamlingen var enig om, at vi inden for det 

kommende år skal gå efter at få en ny forside 

til vores hjemmeside. Det kan evt. være et 

foto af et Afrika-kort af bomuld fra AFA, 

Benin. Koordinatoren modtager forslag. 

 

GtU’s kollektive medlemskaber 

▪ FN-forbundet 

▪ Mundu 

▪ Civilsamfund i Udvikling 

▪ Globalt Fokus 

▪ Venskabsforeningen 

Danmark – Vestafrika 

▪ Fællesrådet for Arden By 

▪ Frivilligcenter 

Mariagerfjord 

▪ Agro-Økologisk Netværk 

▪ Emmaus Europa 

▪ Emmaus International. 
 

Forsamlingen besluttede at opretholde alle 

disse medlemskaber. 
(fortsættes side 8)
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Referat af Genvej til Udviklings 

generalforsamling den 17. juni 2018 

i Hobro 
 

(fortsat fra side 7) 

 

Forsamlingen besluttede at sende 140 € til 

Emmaus International’s solidaritetsfond.  

 

8. Valg af bestyrelse, 

bestyrelsessuppleanter og revisorer.  
 

Til bestyrelsen genvalgtes Julien Kalimira 

Mzee Murhula, Jørgen Olsen og Jens Elgaard 

Madsen. 
 

Som 1. suppleant nyvalgtes hydrogeolog Karl 

Aage Jørgensen, Brønshøj. 

Som 2. suppleant nyvalgtes pædagog Lone 

Haugaard, Hjortshøj. 
 

Som parlamentariske revisorer genvalgtes 

Jørn Kirkegaard og Per Gustav Johansen. 

 

 

 

 

9. Eventuelt.  
 

I indkaldelsen skulle naturligvis have stået 

”tid og sted for generalforsamlingen 2019”. 

Forsamlingen skal afholdes øst for Storebælt. 

Karl Aage Jørgensen erklærede sig åben over 

for at være vært. 

 

Jørgen Olsen, referent 

Jens Elgaard Madsen, dirigent. 

---------- 

 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende 

med Jens Elgaard Madsen som formand, 

Julien K. M. Murhula som næstformand og 

Jørgen Olsen som sekretær og kasserer.  

…………… 

 

Til venstre et udvalg af messingvarer fra AFA – i midten to kurve af palmefibre 

og læderhanke fra Pag-la-Yiri, Burkina Faso http://gtu.dk/pag_la_yir_praesentation.pdf  
(foto: Jørgen Olsen) 
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