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Diálogos
Generalforsamling den 27. april i Odense - SE BAGSIDEN
Nyhedsbrev

Forår 2014 15. årgang nr. 2

Fra formanden:

!
!
!
!
!
!

Generalforsamlingen er medlemmernes mulighed for at give deres besyv med til, hvordan foreningen skal fungere, og hvor vi skal
bevæge os hen.
Jeg håber derfor at se mange af jer, så bestyrelsen kan blive klædt godt på til det kommende års arbejde, og så projektgrupperne kan få
inspiration fra hinanden til det videre arbejde.
Bestyrelsen har interessante planer om erfaringsudveksling for formiddagen (se bagsiden) før Generalforsamlingen.
Vi serverer en hurtig frokost klokken 12, hvorefter vi går i gang med GF klokken 13 med at høre rapporter fra grupperne og diskutere
budget, regnskab og ikke mindst fremtiden for foreningen.
Kærlig hilsen og vel mødt
Marie Brasholt
NB: Husk at melde dig til på formularen, som vi henviser til på bagsiden.

Nyt projekt godkendt
Af Dan Larsen
Vort meget succesfulde projekt med små og
mellemstore guldminer i Filippinerne er blevet
udvidet og forlænget med tre år mere, oplyser
CISU.!
Projektet “Mercury-free gold mining” blev
godkendt og krævede blot nogle få og små
ændringer i budgetopstillingen. !
Vi har set effekten af indsatsen fra første fase
brede sig i Filippinerne og forhåbentlig snart i
andre lande. Et af resultaterne har været vort
fingeraftryk i FN’s internationale anti-kviksølv
konvention.!
Diálogos og vores partnere i Filippinerne og
Danmark ser frem til udfordringerne og
resultaterne i marken.

Diálogos Nyt

Side 1
"

Generalforsamling!

fødevaremarked
Den 27. april kl. 13 i Odense!

Vi har vores årsmøde dagen efter CISUs … for at gøre plads til deltagelse der. !
Vi mødes til frokost på OUH, J. B. Winsløws Vej 9, 5000 ODENSE C, kl. 12 !

!
Dagsorden!
!

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Beretning fra projektgrupper
4. Fremlæggelse af handlingsplan for 2014 !
5. Godkendelse af årsregnskab
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Godkendelse af budget !
8. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 17. april)
9. Valg til bestyrelse (Tóra Dahl, Dan Larsen og Louise Hindenburg plus suppleanterne)
10. Valg af kritisk revisor!

Har du husket at betale dit kontingent til foreningen? !

Bestyrelse:!

!

Står I overfor en udfordring? Har jeres projektgruppe stået overfor en
særlig problemstilling (vi ved godt, svaret er ja)? Hvordan taklede I
det? Hvad kom der ud af det? !
Svarene og jeres overvejelser kan vi andre selvfølgelig bruge til noget
konstruktivt i vores arbejde. Formiddagen før Generalforsamlingen vil
vi derfor bruge til at bearbede slige real-life spørgsmål.!
Hver deltager/projekt forbereder derfor et lille oplæg om aktiviteten
med specielt fokus på en udfordring eller problemstilling – og hvor der
så bliver mulighed for at få sparring, idéer og inspiration på netop
denne udfordring fra de øvrige deltagere. !
I får hver kun 5 min til at fremlægge, derefter er der 5 min til spørgsmål
fra de andre deltagere. Alle diskuterer derefter emnet, uden den enkelte
fremlægger deltager. !
Når diskussionen er færdig, samler man op på de vigtigste nye pointer
og input … interessant og produktivt, synes vi.!
Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer, men især deltagere i
projektgrupperne, til at dukke op ved dette arbejdsseminar før
Generalforsamlingen i Odense. Husk tilmelding!!

!

Inger Ahnfeldt-Mollerup —
ekstern kasserer

Kontor:!
Diálogos
att. Anette Møller Pedersen
Arbejdsmedicinsk klinik
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

!

2092 7502
sekretariat@dialogos.dk
www.dialogos.dk

Afs: Fødevaremagasinet
Peder Skrams Vej 4
5220 Odense SØ

Erfaringer er bedst, når de deles
- det sker før GF den 27. april!

Marie Brasholt — formand
Louise Hindenburg — næstformand
Tóra Dahl
Erik Jørs
Dan Larsen
Birgitte Zwicky-Hauschild
— suppleant
Emilie Lange — suppleant

Returneres ved varig adresseændring

MELD DIG TIL GF HER: www.dialogos.dk/melddigind/

Vi ses klokken 09:30 - samme sted som GF (der vil være morgenbrød).!
Kærlig hilsen / Louise Hindenburg/Birgitte Zwicky-Hauschild!
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