
 
 
 

Generalforsamling i Venskabsforeningen Amigos de El*Doradito. 
Lørdag d. 14. april 2012 kl. 13:00 på Silkeborg Bad, 8600 Silkeborg 

 

Tilstede: Mie Buus, Jørgen Peter Kjeldsen, Kjeld B. Nielsen, Gitte Frandsen, Jesper 

Frandsen, Karsten Nielsen, Hanne-Grethe Hansen, Søren Sommer Pedersen, Kirsten 

Hansen, Eyvind Lyngsie Jakobsen, Søren Svendgaard, Niels Elbek, Bodil Pedersen, 

Frank Hasling Pedersen.    

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere:                           

Niels Elbek blev valgt til ordstyrer. Der blev ikke behov for 

stemmetællere. 
 

2. Formandens beretning:                         

Mie fremlagde årsberetningen med udgangspunkt i en kort historisk 

gennemgang over opstarten af Venskabsforeningen, og valget af 

Fundemuni som samarbejdspartner. Herefter fortalte Mie om 

Foreningens generelle arbejde og hvilke forskellige aktiviteter vi er 

involveret i: Bl.a. Agro-Økologisk Netværk og deltagelse i kurser som 

f.eks. LFA (Logical Framework Approach), hvilket vi kan drage nytte af 

ved formuleringen af vores næste projektansøgning til Projektpuljen. 

Undervejs i arbejdet med projektet ”Ret til et liv uden vold” har der 

været nogle udfordringer, men også mange gode ting, der er lykkedes. 

Specielt har dannelsen af selvhjælpsgrupper og udsendelsen af 

radiospots været vellykket. - Jørgen Peter forespurgte, om vi kunne få 

en lydfil af nogle af de radiospots, der var blevet udsendt, for at få 

lagt det på projekt-hjemmesiden, hvilket Mie lovede at forhøre sig om. 

I oktober-november 2011 var flere af bestyrelsens og nogle menige 

medlemmer på et vellykket projektbesøg i Murra i forbindelse med 

udførelsen af første del af midtvejs-evalueringen. Både her og ved den 

eksterne evalueringsrapport fremkom flere ønsker til et nyt projekt. 

Hele formandens beretning kan i øvrigt læses på hjemmesiden. 

 



3. Fremlæggelse af regnskab:                     

Søren fremlagde de vigtigste sider af revisionsrapporten – og nævnte 

at det har været noget af en udfordring at være kasserer, efter at vi 

har fået bevilget penge fra Projektpuljen. Her stilles nemlig de samme 

krav som til de større Danida-projekter, og det er også derfor, at 

Foreningen skal have en ekstern revisor. – Regnskabet har været sendt 

ud til bestyrelsen før GF, men ikke til Venskabsforeningens øvrige 

medlemmer. Alle beløb blev gennemgået på GF.                      

    

4. Behandling af indkomne forslag:      

Der var ingen indkomne forslag.   

 

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent:     

Søren fremlagde budgetforslaget for 2012, som blev godkendt og 

kontingentet fastsattes igen til kr. 200,- årligt. 

 

6. Valg af bestyrelse: Mie og Inger Marie er på valg:                       

Mie modtog genvalg, men Inger Marie ønskede at stoppe som 

næstformand for i stedet at fortsætte som suppleant. Susanne Franck 

har accepteret at træde ind i bestyrelsen og blev enstemmigt valgt. 

Inger Marie og Kjeld blev valgt som suppleanter. 

 

7. Valg af revisor:                      

Søren foreslog, at vi fortsætter med Revisionscentret, Aabenraa, og 

det blev vedtaget. 

 

8. Eventuelt: Intet 
  

 

Efter den officielle Generalforsamling viste Gitte og Jesper Frandsen billeder fra og 

berettede levende og begejstret om familiens rejseoplevelser i Nicaragua i oktober 

2011. 

 

Afslutningsvis var der et indlæg af Chris Kjeldsen fra Institut for Agroøkologi ved 

Aarhus Universitet om udvikling af landdistrikter med udgangspunkt i danske 

erfaringer.  
 

 

 

Referent: Kirsten Hansen 


