
GENVEJ TIL UDVIKLING 

Referat af generalforsamling den 18. juni 2017 
 

i Børnehuset Viften, Låsby. 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

1.  Valg af dirigent 

 

Jens Elgaard Madsen blev valgt. 

Forsamlingen understregede vigtigheden af at 

udsende det blad, der indkalder til 

generalforsamling, i rimelig god tid, for at 

sikre, at generalforsamlingen er lovligt 

indkaldt. 

 

2. Beretning 

 

Der henvises til http://gtu.dk/PK131-09-

10.pdf  

 

Forsamlingen udtrykte sin glæde over, at der i 

2016 var et rekordstort salg af varer fra  

u-lande + at det parallelt hermed har været 

muligt at udøve et omfattende engagement i 

Emmaus Europa, som det er fremgået af notit-

serne i Projekt & Kulturs aktivitetsoversigter. 

 

I forbindelse med emnet migration nævnte 

formanden, at danskerne har en tilbøjelighed 

til først at interessere sig for diverse emner, 

når de kommer tæt på, jf. den seneste tids op-

mærksomhed omkring romaer i København.  

Koordinatoren nævnte i den forbindelse, at 

der i Rumænien, Frankrig og Italien findes 

Emmaus-medlemsorganisationer, der positivt 

inddrager romaer. 

 

Næstformanden bemærkede som argument 

for det nyttige i migration, at DR Congo har 

et statsbudget på 4,5 milliarder US-dollars om 

året, mens de penge, som de 7 millioner con-

golesere bosat uden for Congo sender hjem, 

beløber sig til det dobbelte, altså 9 milliarder 

US-dollars om året. 

 

 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det 

reviderede regnskab 

 

Regnskabet blev gennemgået og kommenteret 

punktvist. Forsamlingen drøftede vores ud-

salgspriser, og der var enighed om, at de bør 

varieres i et vist omfang, da vi henvender os 

til vidt forskellige målgrupper.  

 

Den beninske organisation Metokan er eks-

kluderet fra Emmaus på grund af alvorligt 

økonomisk uføre. Vi køber ikke nye varer fra 

Metokan, og dem, vi har, sælges kun med op-

lysningen om, at de er fra Benin, uden specifi-

kation. AFA i Benin vil være leveringsdygtig 

i de varekategorier, vi har købt fra Metokan.  
 

4. Behandling af indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag til 

behandling. 
 

5. Fastsættelse af det årlige kontingent 

 

Følgende uændrede minimumssatser 

gældende fra 2017 blev besluttet: 

Personligt medlemskab……………….150 kr. 

Husstandsmedlemskab………………..200 kr. 

Kollektivt medlemskab……………….200 kr. 

Abonnement uden medlemskab………100 kr. 

 

6. Foreningens synspunkter – om hvad og 

hvordan fremmer vi dem? 

 

Formanden rejste spørgsmålet om, hvorvidt 

det frankofone Vestafrika fortsat skal være 

vores fokusområde, eller om f.eks. Østeuropa, 

Østafrika mv. kan inddrages.  

 

http://gtu.dk/PK131-09-10.pdf
http://gtu.dk/PK131-09-10.pdf


Hertil svarede koordinatoren, at i og med, at 

vi er medlemsorganisation af Emmaus, bliver 

andre dele af verden automatisk inddraget.  

 

Koordinatoren skriver et mylder af notitser i 

nyhedssektionen på vores hjemmeside, og de 

handler ofte om Emmaus-

medlemsorganisationer hvor som helst, de 

findes – der er f.eks. tale om notitser oversat 

fra Facebook-profilen ActEmmaus. 

 

Bente Kühn kommenterede, at GtU i nogle 

tilfælde har engageret sig nogle steder, hvor 

de store NGO’er ikke magter eller ønsker at 

være til stede. 

 

Men når det gælder vores varesalg, 

fremhævede koordinatoren, er der gode 

grunde til at fastholde AFA i Benin og Pag-la-

Yiri i Burkina Faso som væsentlige 

partnerorganisationer – begge har et flertal af 

kvinder blandt medlemmerne, og for AFA’s 

vedkommende er der desuden det særlige 

aspekt omkring billedtæpperne med de 

førkoloniale kongers rigsvåben – de fortæller, 

at Afrikas historie ikke startede med den 

europæiske kolonisering. 

 

Koordinatoren nævnte sine blogindlæg på 

www.globalnyt.dk – tidligere U-landsnyt – de 

skaffer os ikke medlemmer og skaffer os 

heller ikke af med medlemmer, men giver dog 

en gang imellem anledning til 

meningsudvekslinger, som alle debattører og 

læsere bliver klogere af. 
 
 

7. Planer for det kommende år 

 

Omkring foreningens 40 års jubilæum blev det 

foreslået, at der tages kontakt med den burkinske 

Emmaus-veteran Koudbi Koala, som måske også 

kan hyres med henblik på foredrag, evt. om 

demokrati i Afrika efter nærmere aftale, på f.eks. 

Aalborg Universitet. Bestyrelsen følger op. 

 

I Emmaus har den internationale styrelse vedtaget 

at nedlægge politisk udvalg og 

oplysningsudvalget. Julien, Jørgen og de andre 

europæiske medlemmer vil dog muligvis fortsat 

blive inviteret til Emmaus Europas 

repræsentantskabsmøder. Af arbejdsmæssige 

årsager er det dog tvivlsomt, hvor meget Julien vil 

kunne medvirke på europæisk plan. 

 

Den blandede u-landhandel vil også det 

kommende år være at finde på bl.a. lokale 

kræmmermarkeder i Himmerland, på Couleur 

Café i hovedstaden og ved diverse 

arrangementer i Århus. 
 

Det blev vedtaget at fortsætte med 

pakkeforsendelser både til Kooperativet i 

Amataltal i Niger og til Emmaus-organisationen 

Benebnooma i Koudougou, Burkina Faso. Vi skal 

dog ikke sende kladdehæfter og 

hovedpinetabletter til nogle af dem – begge er 

dyrere i Danmark end på de lokale markeder. 

Forsendelserne af pakkerne er afhængige af, at der 

indgår bidrag til finansiering. 

 

Forsamlingen besluttede at nedlægge 

arbejdsgruppen vedr. miljø og bæredygtighed og 

arbejdsgruppen for debat om fri bevægelighed for 

mennesker – begge grupper har været totalt 

inaktive. 

 

 

De gamle samarbejdspartnere: 

 

Tessalit i Mali: Vi kan glæde os over, at 

børnene kan komme i skole; men det nordlige 

Mali er stadig et farligt sted at opholde sig på 

grund af omstrejfende kriminelle og 

terrorister. Der kommer en artikel om Tessalit 

i august-nummeret af Projekt & Kultur. 
 

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. 

 

http://www.globalnyt.dk/


Kaoumaram i Niger: Intet at berette. 

Området er præget af Boko Haram, og rejser 

dertil frarådes. 
 

Kooperativet i Amataltal i Niger: Der var 

enighed om ikke at svare yderligere på 

kooperativets anmodninger om, at vi søger 

Danida og div. fonde om yderligere 

udviklingsbistand, da Danida for længst har 

tilkendegivet, at dette ikke er en mulighed. 

Det er vanskeligt at søge fonde, når vi på 

grund af terrortruslen ikke har mulighed for at 

besøge en målgruppe, og dertil kommer det 

principielle: Hvis det alligevel skulle lykkedes 

at skaffe fondsmidler, kunne det i værste fald 

udskyde den situation, hvor kooperativet 

forsøger at samarbejde med andre 

lokalsamfund for at udnytte hinandens fordele 

og styrke dialogen med myndighederne. 
 

Derimod kan vi bestille nogle af kooperativets 

varer, når vores likviditet muliggør det, lige 

som vi – som tidligere nævnt – fortsætter 

pakkeforsendelserne i det omfang, det er 

muligt. 

 

Ud over hjemmeside, koordinatorens private 

Facebook-profil, blogindlæg og 

mødedeltagelser er fremstødene med vores 

blandede u-landhandel at betragte som 

oplysningsarbejde, fordi vi viser positive 

billeder af Afrika, og fordi vi uddeler A4-ark 

med oplysninger, når vi sælger varer fra 

Kooperativet i Amataltal, AFA, Pag-la-Yiri 

samt CPSS i Cameroun. 

 

Det blev besluttet, at vi opretholder alle vores 

kollektive medlemskaber, men ikke tegner 

nye og altså ikke melder os ind i Arden 

Handel og Håndværk. 

 

Vi sender 140 € til Emmaus Internationals 

solidaritetsfond.    

 

8. 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 genvalgtes Birgit 

Vanghaug. 

Som parlamentariske revisorer genvalgtes 

Jørn Kirkegaard og Per Gustav Johansen. 

 

9. Eventuelt.  

 

Generalforsamlingen 2018 skal afholdes vest 

for Storebælt. Erna Olsen, Hobro, har tilbudt 

værtskab. 

 

Jørgen Olsen, referent 

Jens Elgaard Madsen, dirigent. 

---------- 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende 

med Jens Elgaard Madsen som formand, Ju-

lien Kalimira Mzee Murhula som næstfor-

mand og Jørgen Olsen som sekretær og kasse-

rer.  

  

 

 

 

 

 

 

 


