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Christina Alkil, Jens Elgaard Madsen, Gitte Thorup, Kirsten Skovbo, Holger Thorup, Nero, Julien 

K. M. Murhula, Jørgen Olsen, Per Christian Hougen, Isabelle Grignon, Vera Teglgaard 
(foto: Annette Skov Mortensen) 

 

 

GENVEJ TIL UDVIKLING 
 

Referat af generalforsamling 21. juni 2014 
 

 

hos Gitte & Holger Thorup, Vejle. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

1.  Valg af dirigent 

Isabelle Grignon blev valgt. 

2. Beretning 

Indledningsvis valgte næstformanden 

(formanden var forhindret i at være til stede) 

at udtrykke en stor tak til vores trofaste 

formand gennem 28 år, Per Adelhart  

 

Christensen, der har valgt at stoppe som 

formand, men fortsat vil være aktiv i 

foreningen. 

Næstformanden valgte i sin gennemgang af 

beretningen at fokusere på fri bevægelighed 

for mennesker, da det er et emne, som GtU 

har engageret sig i gennem det forløbne år og 

som de fleste har en holdning til. Hun 

betonede, at det er et svært og komplekst 

emne at håndtere og at der er brug for 

omtanke og overvejelser. 
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Næstformanden konstaterede at vores 

medlemstal er nogenlunde konstant, men at 

økonomien er stram. 

Afslutningsvis sendte hun en stor tak til 

foreningens korps af frivillige oversættere, 

der muliggør at vi kan komme ud med vores 

budskaber på flere sprog. 

3. Forelæggelse og godkendelse af det 

reviderede regnskab 

Regnskabet blev gennemgået og kommenteret 

punktvis. Egenkapitalen udgør pr. 31. 

december 2013 kr. 38.289, hvilket bestyrelsen 

finder er tilfredsstillende. 

Oplysnings- og administrationsregnskabet 

udviser et underskud på kr. 7.075, hvilket er 

på det forventede niveau og skal ses i 

sammenhæng med, at foreningen i disse år 

ikke modtager administrationstilskud fra 

projekter. Også det kommende år forventes et 

underskud. Bestyrelsen vil imidlertid arbejde 

for, at underskuddet bliver så begrænset som 

muligt, så egenkapitalen ikke falder drastisk. 

 

Generalforsamlingen fik forelagt et regnskab 

revideret af foreningens to medlemsvalgte 

revisorer. Forsamlingen godkendte 

regnskabet, der var underskrevet af 

bestyrelsen. 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 2014 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 og ved 

arrangementer andre steder i Danmark. 

Eftersom vi i år ikke kan trække på en 

bevilling til at dække udgifter til stadepladser, 

kørsel mv., vil nogle af markederne blive 

sorteret fra.  

 

Arbejdsgrupperne tilpasses en række nye 

behov. Da vi for tiden ikke har større 

projekter nedlægges de respektive 

arbejdsgrupper for Agadez- og Diffa-

regionerne. Det blev overvejet at oprette en 

særlig projektarbejdsgruppe; men i stedet 

valgte vi at opretholde arbejdsgruppen for 

økologi og bæredygtighed, som så vil 

undersøge muligheden for en projektaktivitet 

på netop det område. 

 

Arbejdsgruppen for medlemskabet af 

Emmaus International opretholdes uændret.  

Der etableres en ny arbejdsgruppe vedr. debat 

om fri bevægelighed for mennesker. 

Arbejdsgruppen tager initiativ til et 

kommende debatmøde om fri bevægelighed 

for mennesker. Gruppen skal overveje om 

debatmødet bedst holdes som et åbent GtU-

medlemsmøde eller i form et større offentligt 

arrangement med inviterede oplægsholdere og 

evt. i samarbejde med andre foreninger. 

 

Kontakten til tidligere/nuværende 

samarbejdspartnere opretholdes. I forhold til 

Amataltal vil der også det kommende år blive 

søgt midler til mindre aktiviteter. 

 

Under evalueringen af vores 

oplysningsarbejde blev foredragsvirksomhed 

nævnt som et muligt redskab, der kunne 

skaffe midler til foreningens drift. Endelig 

blev lokalradioer fremhævet, som et nemt sted 

at komme ud med budskaber. 

 
(fortsættes side 8) 
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Under evalueringen af vores 

oplysningsarbejde blev foredragsvirksomhed 

nævnt som et muligt redskab, der kunne 

skaffe midler til foreningens drift. Endelig 

blev lokalradioer fremhævet, som et nemt sted 

at komme ud med budskaber. 

 

For så vidt angår GtU’s kollektive 

medlemskaber, hvor Frivilligcenter 

Mariagerfjord blev tilføjet af forsamlingen, 

har foreningen nu en god blanding af nyttige 

og relevante medlemskaber, både lokalt 

forankrede, nationale og internationale. 

 

Afslutningsvis besluttede general-

forsamlingen 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
1
 genvalgtes Isabelle Grignon 

og Jens Elgaard Madsen, mens Julien K. M. 

Murhula og Jørgen Olsen nyvalgtes.  
Som 1. suppleant nyvalgtes Per Christian 

Hougen. Som 2. suppleant nyvalgtes Vera 

Teglgaard. 

 

Som medlemsvalgte revisorer genvalgtes Jørn 

Kirkegaard og Per Gustav Johansen. 

                                                           
1
 Bestyrelsen konstituerede sig på et efterfølgende 

bestyrelsesmøde med Isabelle Grignon som formand, 

Julien K. M. Murhula som næstformand, Jens Elgaard 

Madsen som sekretær og Jørgen Olsen som kasserer. 

 

 

8. Eventuelt 
 

Generalforsamlingen 2015 foreslås afholdt 

lørdag den 13. juni.  
 

Jens E. Madsen, referent 

Isabelle Grignon, dirigent. 

…………………………….. 

Den 17. juli aflagde bestyrelsesmedlemmerne Jens 

Elgaard Madsen (til venstre) og Jørgen Olsen (har 

taget billederne) besøg hos Per Adelhart 

Christensen og overrakte ham billedtæppet fra 

Benin, som også ses på forsiden af nr. 120:   

 

 

 


