
Referat fra Generalforsamling for Amigos de El Doradito 

Lørdag, d. 9. april 2011 på Silkeborg Bad, kl. 13:00 

Tilstede: Mie Buus, Jørgen Peter Kjeldsen, Kjeld B. Nielsen, Inger Marie Just, 

Susanne Franck, Gitte Frandsen, Jesper Frandsen, Karsten Nielsen, Eja Lund, Hanne-

Grethe Hansen, Søren Sommer Pedersen, Kirsten Hansen, Eyvind Lyngsie Jakobsen, 

Søren Svendgaard, Niels Elbek.   

1. Valg af dirigent: Søren Svendgaard blev valgt til dirigent. 

2. Formandens beretning: Af hensyn til de fremmødte menige medlemmer af 

Venskabsforeningen samt generel genopfriskning for alle præsenterede Mie 

bestyrelsen og gennemgik kort foreningens formål samt historik fra den flyvende 

start med oversvømmelsen i Murra og vores katastrofe hjælp hertil, Mie og Jørgen 

Peters første møde med folk i Murra i december 2008, dannelsen af Grupo det Enlace 

som mellemled mellem Nicaragua og Danmark, især de unges store ønske om at få 

etableret en Internetcafé og om vores genvordigheder med opstart af denne op til 

nu. Desuden om vores samarbejdspartner, Fundemuni (fra 2009) og vores aktiviteter i 

DK: nyhedsbreve, hjemmeside (JP), som begge blandt andet fortæller historier fra 

området, kaffens dag-arrangementer (2009), foredrag, Verdens Bedste Nyheder 

(Inger Marie) m.m. – Til sidstnævnte kan det oplyses, at omkring 9. september i år vil 

der komme en ny udgave af Verdens Bedste Nyheder i Metro Expressen, men uden 

støtte fra Danida, som der var både sidste og forrige år. – Og i forbindelse med 

udgivelsen vil der være møde herom i år d. 11. maj i Århus (Projektrådgivningen) og 18. 

maj i København (Vartov). - Endvidere fortalte Mie om vores forløb med at søge om 

midler fra Projektpuljen til projektet ”Ret til et liv uden vold”, og om indholdet heraf 

- frem til bevillingen af både midler til Den Afsluttende Projektformulering og selve 

projektet. - Kort over de valgte 12 landsbyer, der indgår i projektet blev vist, 

samtidig med, at hun berettede om vores projektrejse med diverse møder hos 

Fundemuni, aktiviteter og øvrige møder med Casa Materna og Club de Adolescentes 

om Internetcaféen, besøg og møde på hospitalet, - og alle de forskellige 

problemstillinger, der er med at kunne realisere projekter. – Gitte spurgte om, 

hvordan man kan måle resultaterne. Mie og Kirsten svarede, at det er indbygget i 

projektansøgningen via succeskriterier, som Kirsten læste op. Se i øvrigt Mies 

beretning på vores hjemmeside. 

3. Fremlæggelse af regnskab: Søren startede med at nævne, at vi på sidste års 

Generalforsamling besluttede at vi fremover skulle benytte ekstern revisor af hensyn 

til kommende midler fra Projektrådgivningen. Til dette formål er Revisionscentret i 



Aabenraa valgt. – Vi har også fået et cvr.nr. for at Sørens personnummer ikke bliver 

koblet til Venskabsforeningens konti. – Til Venskabsforeningens rejse til Nicaragua i 

forbindelse med Den Afsluttende Projektformulering blev der bevilget 63.292 kr. – 

Søren fremlagde regnskabet med forskellige ”slides” for at give et overskueligt 

billede af det. - Eneste kommentar fra revisoren var, at vores interne sikkerhed kan 

forbedres.  – Søren forklarede hvorfor der intet i regnskabet var omkring de 

bevilgede penge til projektet ”Ret til et liv uden vold”, men det er jo penge, der først 

er bevilget og kommet til udbetaling i år, og derfor først starter i år og hører til 

regnskabet i 2011. – Herefter fremlagde han budgettet for 2011 med opfordring til 

alle om at skaffe flere medlemmer, da vi på nuværende tidspunkt ikke er oppe på 60 

medlemmer, som vi var i 2010. – Derudover kom han med en kommentar til punktet 

”Projektarbejde i Nicaragua”, om at det er penge til Anna, der udfører arbejde for 

foreningens penge udover dét, hun får for arbejdet i projektet ”Ret til et liv uden 

vold”. - Inger Marie nævnte, at de unge, ved hendes besøg i februar, havde givet 

udtryk for at de manglede bøger. Derfor har hun kontaktet Gloria vedr. ”Libros para 

niños” - et projekt som Gloria arbejder med i Nueva Segovia - for at se om vi kunne få 

et eller andet sat i værk i forbindelse med det. – Søren fortalte kort lidt mere i 

detaljer, hvad projektet indeholder. – Herefter blev regnskabet og budgettet 

godkendt – efterfulgt af en mindre brainstorm omkring nye projekter: Niels foreslog, 

at de penge, der er afsat til nye projekter f.eks. kunne være, at der blev bygget 

skure lidt længere nede / tættere på boligerne for at kunne tørre kaffen tættere på 

dyrkningen. – Kjeld argumenterede, at vi skal være påpasselige med ikke at blande 

kaffefincaen og dens projekter med venskabsforeningens projekter. – Søren nævnte, 

at det afsatte beløb jo ikke behøver at være til blot ét projekt. F.eks. kunne 

Internetcaféen have gavn af at få noget inspiration udefra – fra unge i Managua. - 

Inger Marie nævnte at ét af formålene med vores projekt med Fundemuni jo er at 

danne selvhjælps-grupper, og vi ved jo ikke, hvad de synes vil være relevant at lave. 

Men vi skal høre, hvad de synes er vigtigt at gå i gang med. Et stort problem er dog, 

at der er mangel på lokaler, i relation til Sannes spørgsmål om, hvorfor man ikke kunne 

lave et bibliotek i forbindelse med internetcaféen. – Vedr. kaffepose-projektet 

nævnte Mie, at det havde været en succes, så håndarbejdsprojekter kunne godt 

være en mulighed. Og Gitte foreslog at sælge de hjemmelavede kaffeposer for kr. 10 

pr. stk., hvilket blev vedtaget. – Kjeld nævnte, at i forbindelse med kirkekaffe-

projektet har de sendt en container over med brugt tøj, dvs. der følger lokale med, 

og foreslog derfor, at lignende projekter kunne iværksættes. – Inger Marie sagde, at 

vi individuelt kan lave arrangementer i stedet for at satse på en arbejdsgruppe, der 

skal stå for initiativer. – Kjeld fremførte, at antallet af medlemmer også er en 

legitimation af foreningen, så der er jo mulighed for at give medlemskaber til andre 

evt. med en pose kaffe (såkaldt gavebrev) eller andre muligheder for gavebreve.  

Desuden nævnte Kjeld, at Kirkekaffe her i DK har haft besøg fra deres projekt i 

Nicaragua – bl.a. for at give dem inspiration ved at komme rundt at se forskelligt. Det 

samme kunne Venskabsforeningen gøre og herved skabe interesse for projektet i en 

bredere kreds i DK. Så Mie fulgte op med, at vi kunne invitere én fra Casa Materna 



sammen med én fra Fundemuni i forbindelse med Kvindehuse eller andet. – Susanne 

Franck har arbejdet på Bethesda for år tilbage og spurgte, om der var mulighed for 

at starte et børnehus. – Hertil orienterede Mie, at Fundemuni havde foreslået, at vi i 

projektet kunne have et kvindehus med, hvilket vi havde nævnt var et for stort 

projekt på lang sigt til, at det kunne komme med i denne omgang, men at det var 

noget, vi kunne overveje, hvordan det evt. kunne opstartes. 

 

14.30  Kaffesmagning – Vi prøvesmagte 4 forskellige sorter af årets høst!!- 

Delicioso!! 

4. Behandling af indkomne forslag: Ingen   

 

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent: Som ovenfor nævnt blev 

budgettet godkendt, og kontingentet blev fastsat til samme som sidste og forrige år. 

 

6. Valg af bestyrelse: De 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, Søren Sommer Pedersen 

og Kirsten Hansen, blev genvalgt. Desuden blev Kjeld B. Nielsen genvalgt som 

suppleant. 

 

7. Valg af ekstern revisor: Søren anbefalede, at vi fortsætter med 

Revisionscentret, hvilket blev vedtaget. 

 

8. Eventuelt: Eja spurgte om, hvilke konsekvenser det får for foreningens arbejde i 

Nicaragua, at ambassaden lukker – og er den lukket? – Ambassaden lukker til januar 

2012, men det får ingen indflydelse for vores arbejde, tværtimod får vi måske større 

indflydelse via den større fokus der nu vil være på NGO’er, idet Donna nævnte at nu 

skal projekter finansieret via Danida ikke længere screenes af ambassaden.  
  

 Søren orienterede om, at Venskabsforeningen er med i en ansøgning sammen med bl.a. 

Økologisk Landsforening - om finansiering til oprettelse af et Agro-Økologi-Netværk, 

som skal beskæftige sig med opbygning af viden, udveksling af erfaring og fælles 

læring tilknyttet alle former for agro-økologisk landbrug, specielt med henblik på u-

lande. Men der er desværre blevet givet afslag herpå i første omgang. Da det er et 

netværk, som har stort fokus på selvforsyningsgraden, er det vigtigt at gøre mere ud 

af at beskrive i detaljer, hvordan det skal implementeres, i en ny ansøgning. 

  

Referent: Kirsten Hansen 


