
GENVEJ TIL UDVIKLING 
 

Referat af generalforsamling den 16. juni 2019 
 

hos Jens Elgaard Madsen, Lykkensdalsvej 159, Brabrand. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

 

1.  Valg af dirigent 
 

Jens Elgaard Madsen blev valgt.  

 

2. Beretning 
 

Der henvises til http://gtu.dk/PK139-8-9.pdf   
 

Der blev spurgt ind til, hvem der er medlemmer af Arbejdsgruppen vedr. medlemskab af Emmaus 

International. 

Gruppens medlemmer står opført på dette link  

http://gtu.dk/emmaus_gruppe_2014.htm  
 

Koordinator Jørgen Olsen bragte en hilsen fra Koudbi Koala, som Jørgen havde mødt på 

arrangementet i Bern i Schweiz den 24. maj til minde om vedtagelsen af manifestet i 1969. 

Læs mere her http://gtu.dk/PK140-4-5.pdf  

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
 

Regnskabet blev gennemgået og kommenteret punktvist. Jens Elgaard Madsen nævnte et årligt 

marked på Tangkrogen i Aarhus, som vi kan overveje at deltage i.  
 

Regnskabet blev godkendt. Det kan ses på http://gtu.dk/GTU-regnskab-2018.pdf  

 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Bestyrelsen foreslog, at vi donerer 100 € af projektmidlerne til Middelhavs-Initiativet. Emmaus 

Italien og enkelte andre italienske organisationer er gået sammen om at drive et skib, Mare Ionio, 

som sejler rundt i Middelhavet og samler forkomne flygtninge op, som de efterlader i havne på 

Malta og i Italien, når de kan få en aftale med de lokale myndigheder om flygtningenes sikkerhed. 

Der kan læses mere om initiativet på https://globalnyt.dk/content/loven-eller-samvittigheden. 

Forslaget blev vedtaget. 
 

Jens foreslog, at vi til næste års generalforsamling overvejer en mere moderne formulering af vores 

formålsparagraf, som ser således ud: 
 

§ 2: Foreningens formål er  
 

a) at virke for øget selvforsyning, selvbestemmelse og selvtillid i den tredje og fjerde verden.   
 

GtU yder konkret støtte i økonomisk fattige lande til erhvervsprojekter, som griber ind i det 

internationale økonomiske kredsløb, således at de virker for reel frigørelse. Det er afgørende for 

vort valg af projekter, at de tager deres udgangspunkt i de lokale betingelser. 
  

b) at drive oplysningsarbejde ud fra det hovedsynspunkt, at den tredje og fjerde verden rummer 

skønhed, værdier og traditioner, som den nordlige verden har hårdt brug for at lade sig inspirere af. 

 

 

http://gtu.dk/PK139-8-9.pdf
http://gtu.dk/emmaus_gruppe_2014.htm
http://gtu.dk/PK140-4-5.pdf
http://gtu.dk/GTU-regnskab-2018.pdf
https://globalnyt.dk/content/loven-eller-samvittigheden


5. Fastsættelse af det årlige kontingent 
 

Følgende uændrede minimumssatser gældende fra 2019 blev besluttet: 

Personligt medlemskab……………….150 kr. 

Husstandsmedlemskab………………..200 kr. 

Kollektivt medlemskab……………….200 kr. 

Abonnement uden medlemskab………100 kr. 

 

6. Planer for det kommende år 
 

Oplysningsarbejde - hvordan bruger vi kræfterne bedst? 
 

 

Spørgsmålet om ny introside til vores hjemmeside blev rejst. Vi har bedt AFA i Benin sy et Afrika-

kort med danske navne på landene. Et første forsøg herpå indeholdt en del fejl, så vi har bedt om, at 

AFA-kvinderne prøver igen. Og så skulle det gerne lykkes at få et billede af et sådant kort placeret 

som introbillede på hjemmesiden. 

 
 

Tidligere samarbejdspartnere 
 

 

 Tohoué, Benin 
 

Emmaus Tohoué har sammen med de øvrige beninske Emmaus-grupper været værter for en 

vellykket arbejdslejr i Emmaus Internationals regi, som samlede 50 deltagere fra store dele af 

verden. 
 

 Amataltal, Niger 
 

Vi har en god dialog med skoleinspektør Kabir Chaibou – jf. nogle linjer længere fremme i 

referatet. 
 

I forhold til Tessalit i Mali og Kaoumaram i Niger fremkom ingen nye oplysninger. Der henvises til 

tidligere års generalforsamlingsreferater. 

 

Pakkeforsendelser 
 

Forsamlingen bakkede op om vores samarbejde med Syn for Sagen i Afrika 

http://gtu.dk/syn_for_sagen_i_afrika.pdf omkring indsamling og forsendelse af brugte briller. María 

Cecília Castro-Becker foreslog at undersøge, om det er muligt at aftage briller, som ikke kan 

sælges, fra forhandlere af præfabrikerede briller (Maras, Tiger m.fl.) Ingrid Nyström tjekker med 

Lene Lindedam fra Syn for Sagen i Afrika, om de har gang i lignende initiativer. 
 

Forsamlingen noterede sig, at indholdet af to pakker med legetøj til Benebnooma (Burkina Faso) 

var indgået i Emmaüs Montbéliards loppemarked frem for at blive sendt i container til Benebnooma 

som aftalt. Det er ikke helt tilfredsstillende; men det bør dog bemærkes, at Emmaüs Montbéliard 

gennem mange år har været en af de flittigste bidragydere til Emmaus Internationals solidaritet. 
 

Vi har lovet at sende en pakke med legetøj til Pag-la-Yiri (Burkina Faso) via et endnu ikke 

identificeret fransk Emmaus-samfund. Vi kan evt. sende flere pakker; men der blev også skildret et 

par andre muligheder for anvendelsen af projektmidlerne: 
 

 Benebnooma har meddelt, at de ikke behøver mere legetøj af den slags (især puslespil), vi hidtil 

har sendt. De har brug for kælke, karruseller og andre større anskaffelser, som vi ikke har 

kapacitet til at sende; men vi kunne evt. tilbyde finansiering af sådanne effekter. 
 

 Karl-G. Prasse – Skolen i Amataltal (Niger) kan sagtens bruge støtte til at finansiere 

anskaffelser til undervisningen. I den forbindelse afventer vi anvendelsen af de 50.000 kr., som 

http://gtu.dk/syn_for_sagen_i_afrika.pdf


vores afdøde æresmedlem, lektor Karl-G. Prasse, har testamenteret til skolen, og som et 

advokatfirma vil overføre. 
 

Debatten om disse muligheder fortsætter i bestyrelsen.  

 

Kollektive medlemskaber 
 

Vi besluttede udmeldelse af Globalt Fokus, men opretholdt alle de øvrige medlemskaber. 
 

Vi bliver hjemme fra Emmaus Europas regionalforsamling i San Sebastian (Spanien), som afholdes 

i dagene 28. – 31. oktober 2019. På den tilsvarende forsamling i 2015 blev to af GtU’s medlemmer 

valgt til henh. oplysningsudvalg og politisk udvalg, som så blev nedlagt af den internationale 

styrelse 16 måneder senere. Det er problematisk at deltage i en forsamling, hvis dens valg og 

beslutninger ikke respekteres. 
 

Overordnet set bakker vi fortsat op om arbejdet i Emmaus Europa og Emmaus International. 

Forsamlingen besluttede at sende 150 € til EI’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 genvalgtes hydrogeolog Karl Aage Jørgensen, Brønshøj. 

Som 2. suppleant nyvalgtes bibliotekar Inge Torkild-Hansen, Hjortshøj. 
 

Som parlamentariske revisorer genvalgtes Jørn Kirkegaard og Per Gustav Johansen. 
 

9. Eventuelt.  
 

Forsamlingen drøftede tid og sted for generalforsamlingen 2020. Der var enighed om at gøre et nyt 

forsøg på at afholde forsamlingen øst for Storebælt; men noget konkret forslag må dukke op senere. 

Datoen skal som udgangspunkt være søndag den 14. juni. 
 

---------- 

 

 

Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Elgaard Madsen som formand, Julien K. M. Murhula som 

næstformand og Jørgen Olsen som sekretær og kasserer.  
 

Jørgen Olsen, referent 

Jens Elgaard Madsen, dirigent. 

 

 

 


