
 

Referat fra Generalforsamling for Amigos de El*Doradito 

Lørdag, d. 17. april 2010 

Søvilla, Kunstcentret Silkeborg Bad, Gjessøvej 40, 8600 Silkeborg 

 

Tilstede: Mie Buus, Inger Marie Just, Gitte Frandsen, Søren Sommer, 

Kjeld Nielsen, Kirsten Hansen, Jørgen Peter Kjeldsen, Jesper Frandsen, 

Eyvind Lyngsie, Erik Treldal, Eja Lund, Niels Elbek, Søren Svendgaard, 

Kirsten Nielsen, Søren Ole Nielsen, Susanne Franck.  

Ad. Punkt 1: Mie Buus bød velkommen, og herefter blev Erik Treldal 

valgt til ordstyrer - og til stemmetællere blev valgt: Eyvind Lyngsie og 

Søren Svendgaard.  

Ad. Punkt 2: Mie præsenterede bestyrelsen, som følger: Formand :  

Mie Buus; næstformand: Inger Marie Just; kasserer: Søren Sommer; 

sekretær: Kirsten Hansen, menigt medlem: Gitte Frandsen og  

suppleant: Kjeld B. Nielsen – af hensyn til de fremmødte nye 

medlemmer - og udtrykte stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde.         

Herefter fremlagde hun sin formandsberetning (se vedhæftede 

beretning) med billedfremvisning. – Efter beretningen var der 

spørgsmål og kommentarer, hvor Jørgen Peter nævnte, at han har 

indført et nyt punkt på web-siden, ”PR”, hvor der kan stå alt, hvad der 



har at gøre med PR, f.eks. hvis nogen holder foredrag mv. – Vedr. 

kaffeposeprojektet, fremførte Gitte, at udgiften på godt 1 kr. pr. 

kaffepose jo kun er løn til syersken, da udgiften til materialer m.m. 

blev betalt af Inger Marie Just. – I forbindelse med at det blev 

nævnt, at vi har arbejdet på at få et nyt samarbejdsprojekt med 

Fundemuni og Casa Materna i gang, spurgte Eja Lund om, hvor pengene 

til dette skal komme fra. – Vi ansøger om projektmidler hos 

Projektrådgivningen, og det forventes ikke, at det vil være påvirket af 

beslutningen om, at Den Danske Ambassade i Nicaragua skal 

nedlægges. –. Men vi satser på at komme igennem i denne omgang. - Eja 

forespurgte også om midlerne til projektet, fordi der har været stor 

interesse og søgning på Merkurs støtte til miniprojekter, og derfor 

mente hun, at vi måske skulle undersøge denne mulighed. – Hertil blev 

der kommenteret, at Anpartsselskabet Finca El*Doradito allerede har 

haft kontakt vedr. evt. støtte. – Herefter godkendtes beretningen 

med applaus.  

Ad. Punkt 3: Søren fremlagde regnskabet – (se vedhæftede 

beretning). – Han fremhævede den lille detalje, at mange indbetalinger 

af kontingent for 2009 blev indbetalt året før, altså 2008, hvorfor 

disse ikke fremgår af regnskabet for 2009. - Beretningen og 

regnskabet godkendtes med applaus. 

Ad. Punkt 4: Indkomne forslag: Ingen 

Ad. Punkt 5: Budgettet fremlagdes, og det blev påpeget, at det er lagt 

ud fra, at kontingentet på kr. 200,- pr. medlem bibeholdes - og at 

hvert medlemsskab giver 1 stemme til generalforsamlingen.  

Spørgsmålet, om vi som forening må tjene penge uden at skulle betale 

moms/skat – blev besvaret med et ”ja, op til kr. 50.000,- ”. – Herefter 

blev budget og kontingent godkendt. 



Ad. Punkt 6: Valg af bestyrelse: Mie, Gitte og Kjeld genvalgtes - alle 

med applaus! – Efter generalforsamlingen afholdt den nyvalgte 

bestyrelse et konstituerende møde, hvor alle poster blev genbesat af 

de samme personer  

Ad. Punkt 7: Valg af revisor: Kjeld nævnte, at der er et problem 

omkring gyldigheden af revisionen af vores regnskab. I forbindelse 

med ansøgning om støttemidler kræves der nemlig regnskaber, 2 år 

tilbage, der er reviderede af en autoriseret revisor, hvilket vores 

nuværende revisor, Erik Treldal, ikke er. – Samtidig påpegede Kjeld, at 

det kan være problematisk, at så lille en forening har 2 revisorer. – 

Men det besluttedes, at Erik Treldal fortsatte som intern revisor, og 

at bestyrelsen samtidig søger at få kontakt til en autoriseret revisor. 

Ad. punkt 8: – Evt.: Inger Marie berettede om et interessant møde, 

som hun havde deltaget i hos Projektrådgivning vedr. FN-2015 målene, 

hvor enkeltpersoner, foreninger eller virksomheder kan søge støtte til 

at oplyse omkring bistandsprojekter (fattigdomsbekæmpelse / 

oplysning til kvinder m.m.) – Midler op til kr. 25.000,- kan søges – og 

hvis ens ansøgning går igennem får man sit navn nævnt i PR materialet 

/ undervisningsmaterialet, i forbindelse med FN topmødet. – Inger 

Marie foreslog, at Venskabsforeningen f.eks. sammen med Kirkekaffe 

m.fl. kunne lave en event sammen. Kjeld foreslog, at han og IM sætter 

sig sammen for at lave et oplæg hertil. 

Herefter afsluttedes det officielle møde, hvorefter Inger Marie 

fremviste billeder og fortalte om sit besøg i Murra i januar i år. 

 


