
GENVEJ TIL UDVIKLING 
 

Referat af generalforsamling den 27. juni 2021 
 

hos Pia & Per Adelhart Christensen, Kørvelvangen 5, Randers NV. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

 

1.  Valg af dirigent 
 

Per blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

 

2. Beretning 
 

Der henvises til PK147-8-9.pdf (gtu.dk)   
 

Forsamlingen godkendte beretningen. En række af de berørte emner behandles under dagsordenens 

punkt 6. 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
 

Regnskabet er blevet godkendt af både de parlamentariske revisorer og af bestyrelsen. Det er i gang 

med at blive underskrevet af de bestyrelsesmedlemmer, der ikke var til stede på 

generalforsamlingen. Det forventes at kunne ses med alle underskrifter på 

www.gtu.dk/organisering.htm senere på året. 
 

Forsamlingen glædede sig over overskuddet på 2.584 kr. i 2020 og over, at der stadig er en stor 

mængde u-landsvarer på lageret. 
 

Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Der forelå ingen indkomne forslag. 

 

5. Fastsættelse af det årlige kontingent 
 

Følgende uændrede minimumssatser gældende fra 2021 blev besluttet: 

Personligt medlemskab……………….150 kr. 

Husstandsmedlemskab………………..200 kr. 

Kollektivt medlemskab……………….200 kr. 

Abonnement uden medlemskab………100 kr. 

 

6. Planer for det kommende år 
 

Pakkeforsendelserne 
 

Generalforsamlingen har tidligere besluttet, at der ikke længere skal sendes pakker med legetøj eller 

andre effekter til vores samarbejdspartnere. Men en for længst indgået aftale med Pag-la-Yiri i 

Burkina Faso om en sådan forsendelse skal overholdes, når situationen omkring corona-pandemien 

gør det muligt. 
 

Tidligere samarbejdspartnere 
 

 

 Tohoué, Benin (1991-95) 
 

http://gtu.dk/PK147-8-9.pdf
http://www.gtu.dk/organisering.htm


Emmaüs Tohoué har fortsat gang i indsamling af husholdningsaffald, som sorteres omhyggeligt, 

således at komposten anvendes i et økologisk gartneri. 
 

 Amataltal, Niger (1996 – 2018) 
 

Korrespondancen gik i stå, da vi forhørte os om garantier for, at sølvvarerne ikke indeholder nikkel. 

En sjælden gang kommer en hilsen på Facebook fra skoleinspektør Kabirou Chaïbou, ofte ledsaget 

af billeder, der viser, at skolen ser ud til at fungere efter hensigten 
 

 Kaoumaram, Niger (2007-08) 
 

Ingen nye oplysninger.  
 

 Tessalit, Mali (1978 – 96) 
 

Autre Terre, Belgien, har fortsat kontakt og samarbejde med organisationer i byen. Næste gang 

Autre Terre skriver om Tessalit i et nyhedsbrev, skal vi have den pågældende artikel oversat med 

henblik på offentliggørelse i Projekt & Kultur. 
 

Oplysningsarbejdet 
 

Jens gjorde opmærksom på, at CISU måske har en bevilling, der kan bruges, hvis vi gør alvor af 

ideen om en bredt funderet demokratikonference. 
 

Anvendelse af projektbidragene 
 

Forsamlingen bakkede op om samarbejdet med foreningen ”Syn for Sagen i Afrika” 

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

Forsamlingen vedtog, at foreningen skal henvende sig til Benebnooma, Koudougou, Burkina Faso, 

for at spørge, om denne forening er interesseret i yderligere samarbejde omkring udendørs legetøj 

til de børn, der regelmæssigt passes og undervises hos Benebnooma. 
 

Kollektive medlemskaber 
 

Foreningens kollektive medlemskaber blev drøftet. Alle gældende medlemskaber blev opretholdt.  
 

Forsamlingen besluttede at sende 150 € til Emmaus Internationals solidaritetsfond, samme beløb 

som i 2020.  

 

7. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisorer.  
 

Til bestyrelsen genvalgtes Karl Aage Jørgensen, Julien Kalimira Mzee Murhula og Jørgen Olsen.  
 

Som 1. suppleant genvalgtes bibliotekar Inge Torkild-Hansen, Hjortshøj. 

Som 2. suppleant genvalgtes projektkoordinator Ingrid Nyström, København S. 
 

Som parlamentariske revisorer genvalgtes Jørn Kirkegaard og Per Gustav Johansen. 
 

8. Eventuelt.  
 

Forsamlingen drøftede tid og sted for generalforsamlingen 2022. Der var enighed om at sigte efter 

søndag den 12. juni i Gistrup ved Aalborg. 

---------- 
 

Bestyrelsen konstituerede sig med Jørgen Olsen som formand og kasserer, Julien K. M. Murhula 

som næstformand og Karl Aage Jørgensen som sekretær.  
 

Jørgen Olsen, referent. 

http://gtu.dk/syn_for_sagen_i_afrika.pdf

