
 

 

Generalforsamling d. 6. april 2013 kl. 13:00, Tangen 6, Aarhus.  

Tilstede: Mie Buus, Jens Erik Treldal, Jørgen Peter Kjeldsen, Gitte Frandsen, Hanne-

Grethe Hansen, Kjeld B. Nielsen, Niels Elbek, Jesper Frandsen, Karsten Nielsen, 

Søren Sommer Pedersen, Torben Herfelt, Eja Lund, Bodil Pedersen, Tenna Elbek, 

Maria Nielsen, Simone, Kirsten Hansen  

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Mie bød velkommen, og gennemgik eftermiddagens forløb, med evt. ændringer. 

Jens Erik blev valgt til dirigent, og Hanne-Grethe og Gitte blev valgt til 

stemmetællere.  

Da vi var ca. 25 min. forsinkede opfordrede Jens Erik til at vi alligevel bestræbte 

os på at overholde den planlagte mødetid med afslutning kl. 16, hvor Finca 

El*Doradito og Venskabsforeningen havde fælles program indtil kl. 18.  

2. Formandens beretning     

Af hensyn til nye medlemmers tilstedeværelse gennemgik Mie Foreningens 

historie med powerpoint-præsentation. Se formandens fremlagte beretning.   

Der har været lidt problemer med hensyn til opdatering af vores hjemmeside, 

fordi vi ikke har været gode nok til at give input til Jørgen Peter, som er 

foreningens web-master. Det vil vi gøre bedre!  

Desuden fremhævede Mie, at vi også havde et ”hængeparti” i forhold til at mødes 

med Foreningen Dialog mod Vold, som vi ikke nåede at afholde møde med, mens 

Iveth og Bertha var på besøg med Oplysningspuljens støtte i maj 2012.  

Foreningen har udtrykt ønske om gerne at ville mødes med os, vi vil derfor tage 

kontakt til dem i løbet af i år.  

Mie gennemgik komponenterne i vores projekt ”Ret til et liv uden vold” og viste på 

kort hvor de 12 landsbyer, der er med i projektet, ligger.  



Herefter informerede hun om forløbet omkring vores deltagelse i det afsluttende 

evalueringsforløb i februar i år, og forklarede specielt om problematikken vedr. 

Casa Materna og Internet Caféen, de 2 eneste opgaver, der ikke helt har lykkedes 

i projektet. Se eventuelt nærmere i formandens beretning. 

Formandsberetningen afsluttedes med en information om de tanker og ideer, vi 

foreløbigt har nedskrevet til et nyt 3-årigt projekt, indeholdende komponenter 

som først og fremmest baserer sig på undervisning og kapacitering:  

A1) De eksisterende selvhjælpsgrupper udvikles og organiseres i foreninger. 

A2) Nye selvhjælpsgrupper dannes i områder af Murra Kommune, hvor projektet 

ikke tidligere har arbejdet. 

B) Promotorer – Et korps af promotorer dannes / udbygges på basis af de kvinder, 

der allerede fungerer som promotorer. 

C) Erfaringsudveksling organiseres af Fundemuni 1) mellem selvhjælpsgrupper i 

departementet, 2) med andre kvindeorganisationer eller fora i departementet og 

eventuelt også på landsplan. 

D) Forebyggelse af kærestevold – Indsatsen rettes specielt mod skolerne i Murra 

Kommune, hvor Fundemuni vil undervise lærerne som derefter underviser eleverne. 

Men indsatsen vil også rette sig imod de unge piger, der kommer på Casa Materna 

samt deres kærester, når de kommer på besøg. 

E) Låne-spare kasser – En forundersøgelse iværksættes for at afklare ønsker og 

behov (for kvinderne i selvhjælpsgrupperne) med hensyn til økonomisk aktivitet 

(indtægtsmuligheder, fødevaresikkerhed m.m.) 

F) Styrkelse af identitet og fællesskabsfølelse i Murra. 

G) Institutionel udvikling af partnerorganisationen Fundemuni. 

Kjeld fremhævede vigtigheden af, at der er medtaget en komponent omkring at 

styrke befolkningens identitet (der styrker sammenhængskraften) i et nyt 

projekt.  

Eja spurgte til, hvordan forbindelsen mellem Kaffefincaen og deltagerne i 

projektet ”Ret til et liv uden vold” er, fordi hun ikke kunne se nogen sammenhæng, 

når der er mange flere deltagere end befolkningen i og omkring El Doradito. 

Til dette forklarede Søren kort om CISU’s krav til målgruppen, som skulle være 

meget større en blot befolkningen i området omkring kaffefarmen.  

Afslutningsvis nævnte Mie, at der er mange følsomme emner (også politisk) i 

forhold til et kommende samarbejde med den nye borgmester, der er sandinist, 

men vi fik et positivt indtryk af ham, da vi mødtes med ham i februar. Desuden har 

vi et rigtigt godt indtryk af den kvindelige viceborgmester, fra det første møde 

med hende i forbindelse med forarbejdet til ”Ret til et liv uden vold” for 2 år 



siden. Hun er sygeplejerske og medlem af den lokale kvindeorganisation og 

udtrykte stor interesse for at samarbejde med Fundemuni.    

3. Fremlæggelse af regnskab 

Søren fremlagde det af Revisionscentret godkendte regnskab. Jens Erik spurgte 

til, hvorfor der ikke var specifikke oplysninger om og dokumentation for, hvordan 

de bevilgede midler fra Oplysningspuljen var blevet brugt.  

Det blev derfor vedtaget at et detaljeret regnskab over de bevilgede midler fra 

Oplysningspuljen skulle vedlægges referatet fra GF.     

4. Behandling af indkomne forslag  

Ingen 

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent  

Da Venskabsforeningens bestyrelses stort set har koncentreret sine aktiviteter 

omkring projektet ”Ret til et liv uden vold” har det udarbejdede budget for 2012 

egentlig ikke havde haft nogen reel betydning. Der var derfor ikke udarbejdet et 

budget for 2013.  

GF udtrykte dog ønske om, at der fremover bliver udarbejdet årlige budgetter.  

Til dette foreslog Gitte, at vi skulle have fastsættelse af budget som fast punkt 

på dagsordenen på sidste bestyrelsesmøde i kalenderåret. 

Eja spurgte om hvad medlemmernes kontingentpenge egentlig går til, hvilket 

hurtigt afklaredes af Mie og Søren, idet Foreningen stort set bruger alle pengene 

på aktiviteter i Murra, bl.a. har bestyrelsen ydet støtte til oprettelse og udstyr til 

internetcafé, der lokalt hedder Center for Teknologi. Derudover er der brugt lidt 

penge til kontorudgifter. 

Herefter diskuteredes det hvordan medlemssammensætningen er – og Kjeld 

spurgte om, hvilke måltal vi har for medlemsskaren. - På nuværende tidspunkt er 

størstedelen af medlemmerne stadigvæk familie, venner og bekendte, men vi 

ønsker at nå meget bredere ud. Desuden er der er behov for kontinuitet i 

medlemsskaren, idet vi minimum skal have 50 medlemmer for at kunne søge midler 

fra CISU. 

Dette affødte overvejelser om en kontingentnedsættelse kunne skaffe flere 

medlemmer. Hertil fremhævede Hanne-Grethe – ud fra egne erfaringer - at det 

er medlemmernes begejstring, der skaffer nye medlemmer. Og Mie kommenterede 



at hun ikke mener at størrelsen af det aktuelle kontingent er afgørende for antal 

medlemmer. Det er vigtigere at få gang i aktivitetsgrupper, som giver mere 

dynamik, og at iværksætte flere arrangementer.  Men hertil er der brug for at 

flere aktive folk udefra.  

Diskussionen endte op med fastholdelse af kontingentet på 200 kr. pr. medlem. 

6. Valg af bestyrelse  

Søren og Kirsten, på valg i år, genopstillede og blev genvalgt.  

Inger Marie og Kjeld blev valgt som suppleanter.  

Valg af revisor  

Valg af revisor blev diskuteret blandt andet på baggrund af, at Søren og Kirsten 

flytter fra Aabenraa.  

Bestyrelsen tager et møde med revisoren angående revision af årsregnskabet 

2012. 

Eventuelt  

Søren informerede om Agro-Økologisk Netværk. Som medlem af 

Venskabsforeningen er man automatisk medlem af AØN og kan deltage i deres 

møder. Søren sidder i styregruppen og fremhævede, at de netop er i gang med at 

arrangere et møde på Christiansborg omkring emnet ”Hvad er det for en jord, vi 

overlader til de kommende 7 generationer”. Mødet vil formentlig blive en gang i 

august. 

 Mie nævnte at hun har haft kontakt til Jens Kanstrup fra Verdens Skove omkring 

en eventuel koordinering af foreningens og Verdens Skoves aktiviteter. Vi er 

specielt interesserede i at få info omkring Verdens Skoves kendskab til Flor de 

Café, da vi påtænker at inddrage dem som en mulig lokal partner i et kommende 

projekt. Derfor har Mie lavet en aftale med Jens Kanstrup om at vi mødes med 

dem engang i maj for at udveksle projektidéer og se om der er nogle 

samarbejdsmuligheder. 

Jens Erik lukkede mødet og takkede for god ro og orden. 

 

Referent Kirsten Hansen  

 


