Formandsberetning 2007 – Ulandsforeningen Diálogos
Generalforsamling 29. marts 2008
Kære generalforsamling, kære venner.
Så er endnu et år gået i vores lille forening, et år med op- og nedture, slid og slæb for mange af os,
nogen gange i en grad hvor vi har måttet spørge os selv (og ikke mindst vores tålmodige familier)
om vi orkede at blive ved, om det virkelig var umagen værd. Men dertil er der jo kun ét svar: Ja, vi
orker stadig, og JA, så længe der er fattige i denne verden som kan nyde gavn af vores indsats, er
det det hele værd.
Der er blevet ydet en kæmpeindsats i foreningen også i 2007, og det vil jeg gerne takke for. Og
selvom de ikke kan være til stede i dag vil jeg også benytte lejligheden til at sige en stor tak til vores
lokale samarbejdspartnere, som hver dag yder en kæmpe indsats i projektområderne og uden hvis
trofasthed, store faglighed og solidaritet med de fattigste vores projekter aldrig ville blive den
succes, som de er.
På projektsiden er der ikke sket de store ændringer i årets løb, og jeg vil derfor blot henvise til
projektgruppernes egne beskrivelser af projekternes fremdrift. Det er dog værd at nævne, at ikke
mindre end 3 af projekterne er blevet forlænget med eksisterende midler, så de ikke blev afsluttet i
2007 som planlagt men i stedet afsluttes i løbet af 2008. Det gælder biavls-, Cimes- og Prodecoprojektet, alle i Bolivia. Derudover er der stadig fuld gang i uddannelsesprojektet i Nepal samt
sundheds- og miljøprojektet vedr. pesticider i Bolivia. Den bolivianske leder af dette projekt,
Guido, deltog i kursus i projektadministration i Danmark i april-juni 2007.
Med alle de forudsete projektafslutninger har 2007 stået i projektformuleringens tegn. Og som altid
har det været en krævende omgang for de involverede – endnu engang tak fordi I holdt ud trods
frustrationerne undervejs. For frustrerende har det sandelig været. Året startede med indsendelse af
en ansøgning til Danida om et stort, nyt sundhedsprojekt i Bolivia som forlængelse af de

eksisterende Cimes- og Prodeco-projekter og med fokus på interkulturel medicin. Der fik vi dog
efter Danidas mening slået større brød op end vi kunne bage, så det blev til et afslag. Bedre gik det
ikke for ansøgningen om et nyt projekt vedr. interkulturel medicin i Uganda, der to gange fik afslag
fra Minipuljen. Det er ganske vist at foregribe det kommende års formandsberetning, men jeg kan
alligevel ikke dy mig for at nævne, at det trods alt ender lykkeligt til sidst: Her i starten af 2008 har
vi fået bevilget knapt 6 mio. kr til en forlængelse af Cimes-projektet i yderligere fire år og ca.
650.000 kr til et to-årigt Uganda-projekt. Det er en gammel drøm i foreningen, der hermed går i
opfyldelse, at vi nu har projekter i både Asien, Latinamerika og Afrika.
På minussiden skal det nævnes, at der desværre ikke blev holdt sommermøde i 2007 p.gr.a. for få
tilmeldinger. Til gengæld er det værd at nævne hjemmeside og blad som vigtige aktiver for
foreningen. Og hvad angår formidling generelt er der i 2007 sket det vigtige, at der blev taget
initiativ til en formidlingsgruppe, der på sigt forventes at kunne bidrage til, at vores resulater bliver
formidlet endnu bedre end de er blevet hidtil. Og så har Andebølle Ungdomshøjskole igen spillet en
vigtig rolle på formidlingssiden, idet der også i 2007 var et hold ungdomshøjskoleelever i Bolivia
for at besøge vores projekter og bagefter formidle deres oplevelser fra rejsen. Bestyrelsen besluttede
også i 2007 at give penge til, at mulighederne for ungdomsudveksling til Nepal kunne undersøges,
og endelig er det værd at nævne, at sidste års besøg af bolivianske vævere var så stor en succes, at
der nu bliver arrangeret en rejse for 30 danske vævere til Bolivia med Egil Hoydal som rejseleder.
I bestyrelsen skete der ret hurtigt det efter sidste generalforsamling, at Freddy Sten Petersen
frasagde sig kassererhvervet og sin bestyrelsespost p.gr.a. for stort arbejdspres og samtidig
familieforøgelse. Jens Peter Bregnballe indtrådte i den forbindelse i bestyrelsen og påtog sig
samtidig kassererhvervet. Der har været travlt på den post i det forgangne år, idet det viste sig, at
projektregnskaberne for 2005 og 2006 ikke var bogført til revisorens tilfredshed og derfor alle måtte
gennemgås igen. Revisoren har nu for en stund overtaget bogføringen, oprydningen i de gamle
problemer afsluttes snart med revisorens hjælp, og der er udarbejdet en stribe instrukser om den
fremtidige regnskabshåndtering. Bestyrelsen har samtidig benyttet lejligheden til at udarbejde en
række økonomiske retningslinier og instrukser for samarbejdet mellem projektgrupper, sekretær og

bestyrelse, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Endelig har bestyrelsen udarbejdet
strategi og mål for det kommende år, som vi vil bede generalforsamlingen tage stilling til.
Her i starten af 2008 har Egil Hoydal opsagt sin stilling som sekretær for foreningen. Så lad mig her
til slut igen foregribe årsberetningen for det kommende år ved at sige en stor tak til Egil for den
indsats, han har ydet i sine 3½ år på posten. Vi håber du fortsætter som aktivt medlem i foreningen i
mange år endnu!
På bestyrelsens vegne
Marie Brasholt, formand

