
Referat ... Generalforsamling 14.3.2009 ... Andebølle 
=================================== 
 
23 deltagere - sygemeldinger fra både bestyrelse (Birger Larsen), suppleanterne Jens Peter 
Bregnballe og Egil Hoydal samt sekretær Lene Brynk Jensen og tilmeldte medlemmer. 
 
Før GF 
==== 
Nikoline Høgsgaard præsenterede idé bag ungdomsgruppen og dens fremskridt. 
Ungdomsgruppen blev startet ved en bevilling fra Dialogos i 2007 til at tage til Nepal for at 
undersøge mulighederne. Projektet med volontører er i gang med eget website. Første hold er 
draget af, to mere til sommer og flere parat til vinter. Bestyrelsen afventer en ansøgning om at 
give støtte til gruppen med midler fra hovedforeningen.  
 
Generalforsamlingen indledtes 13:45 og sluttede kl. 18:00 
====================================== 
 
1. Valg af dirigent og referent 
=================== 
Dan Larsen påtog sig begge dele 
 
2. Beretning fra bestyrelsen 
================== 
Godkendt - kan læses online. 
 
3. Rapportering fra projekterne 
===================== 
 
Interkulturel medicin - Jesper Bernt Madsen 
=========================== 
Starten på nyt og afslutning af 13 år gammelt projekt med Prodeco. Ekstern evaluering meget 
fin af det gamle. Prodeco igen partner. Projekt er en blanding traditionel medicin og vestlig 
viden og metode. Har gode erfaringer med konceptet gennem årene. Der er uddannet en 
mængde barfodslæger og sundhedsservices er øget i projektets landsbyer. Meget frugtbart at 
have lokale curanderos til at arbejde med fattige patienter. Begrebet om interkulturel medicin 
er på vej ind i det officielle sundhedssystem. Vi prøver at finde forståelse for sammenstødet 
mellem de to systemer. Projektet skal arrangere kurser for sundhedspersonale og læger bl.a. 
med deltagelse af foreningens trænede barfodslæger. Samarbejde med officielle enheder, 
universiteter, og konceptet bliver nu skemasat ved uddannelser og hos andre NGOer. Målet er 
også forskning og udvikling, evaluering af metoder og midler. Promotores skal certificeres i 
fremtiden for at sikre kvalitet. Oplysning og dokumentation via internet med gl. og nyt 
materiale ... stadig lidt usikkert, hvordan det sidste vil udvikle sig. 
 
Cimes - Marie B 
========== 
Forsøger at etablere samarbejde med projektet Interkulturel medicin i forbindelse med 
etablering af web-medie. Danida vil gerne have internetaktiviteter, men ville ikke umiddelbart 
bevilge penge til det. Danida ansøges derfor nu om tilladelse til at bruge en del af midler til 
"uforudsete udgifter" til aktiviteter på internet sammen med Interkulturel medicin. 
Projektforlængelse for fire år blev godkendt i 2008 og omfatter fortsættelse af tidligere arbejde 
og metoder i nye områder.  
 
Karamoja - Erik Jørs 
============ 
Nyt mini-projekt i uroligt område af Uganda. Partner hedder Kathes og ledes af lokale. 
Omfatter kvægfolk, som ofte er svært bevæbnet. Det betyder, at der bliver dræbt en del i 
området i forbindelse med kvægtyverier og konflikter. Området er underforsynet med 
sundheds-services. Det ligner meget projektet Interkulturel medicin. Lokalbefolkningen tager 
godt imod os, det er lokale, der styrer projektet i det daglige. Oplægget har indbygget respekt 



for den kultur, som vi arbejder i. Hvis man tager fat i det, som de kan, bliver de begejstret. 
"Ja, lad os finde de gamle ting frem", siger folk. Vi bruger de lokale metoder, som alle er enige 
om virker. Som læger filtrerer vi det fra, som vi ved ikke virker. Der er behandlingsprincipper 
og planter, som går igen i både Bolivia og Uganda. Vi samler healere, fødselshjælpere og 
sundhedspersonale. Der ligger også en vis fredsskabende proces i at bringe folk sammen. 
Projektet er i tre subcounties og andre nabolag melder sig for at komme med.  
 
Plagbol - Erik Jørs 
=========== 
Plagbol drejer sig om forsigtig brug af sprøjtemidler. Projektets anden fase slutter 1/9/09, men 
vi kan på grund af dollarkurs og ikke-brug af uforudsete midler forlænge et halvt år. Dialogos 
har plan om en fase 3 med ansøgning i efteråret i år. Start med bønder og læseplaner i 
folkeskolen. Nu er vi inde på 11 landbrugsskoler plus universiteter for at få det ind i pensum 
og uddannelse. Fundación Plagbol (selvstædig NGO) kører det. WHO ved at gøre det til et 
videncenter. Projekt Interkulturel medicin kopierer Plagbols erfaring med udbredning af 
pensum og læseplaner. Plagbol er ikke rabiate økologer, men vi mener, at det mindst giftige 
skal bruges. I u-lande bruger man de stærkeste kemikalier. Der skal videnbaggrund for at 
bruge stofferne bevidst. Bønderne kan ikke dosere eller analysere. Plagbol har været i strid 
med en statsinstitution, Arbejdsmedicinsk Institut, fordi denne tidligere partner ville have 
kontrol over midlerne. Modstanders argumenter er tilbagevist over for myndighederne, og 
sagen afsluttet. 
 
Nepalgruppen - Jens Veirum 
================== 
Sundhedsprojekt - fase 2 - i udvidet projektområde - omfatter en lokal organisering, 
sundshedselementer og en lokalradio. I Nepal mobiliserer projektet primært kvinder men også 
børn og mænd. Kvinderne tager diskussioner om sociale forhold ud i familien og landsbyerne. 
Optagelser af diskussioner kan ind imellem blive udsendt. Radiostationen er debatskabende i 
lokalsamfundet og tager vigtige emner op. Man kender dem, der siger noget. Bygger på lokale 
sundhedskomiteer. Lokalradio er blevet en succesfuld del af projektet. Fred og valg i 2008, 
kongen ud og maoisterne med i regeringen, og det ser ud til at køre godt med lokale 
sundhedskomiteer. Når komiteer er etableret og parate til at modtage os, kommer vi med 
penge og viden. Vores radio har fået ny antenne, så man kan nå nye områder. DER har der 
aldrig været kommunikation ... Aarhus Universitet forsker i, hvad den nyetablerede 
kommunikation kommer til at betyde for udviklingen lokalt.  
 
4. Godkendelse af årsregnskab (Marie Rønde) 
============================== 
Den kritiske revisors kommentarer blev gennemgået og kommenteret sammen med 
kassererens mundtlige kommentarer. Læs den kritiske revisors kommentarer her. 
Godkendt  
 
5.  Indkomne forslag 
============== 
De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev godkendt, dog blev ændringen vedr. 
husstandsmedlemskab vedtaget under forudsætning af, at formuleringen ikke er i modstrid 
med reglerne vedr. skattefrihed for donorer. Dette vil blive undersøgt. De nye vedtægter vil 
snarest kunne læses online. 
 
Anni Fjord forklarede om en tærskel på 300 medlemmer for at opnå skattefrihed for donorer. 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe der har til formål at arbejde videre med hvervning af 
medlemmer. Anni Fjord og Jesper Bernt Madsen blev valgt til gruppen, der er i kontakt med 
Kommunikationsgruppen.  
 
Handlingsplan 
========== 
godkendt med enkelte tilføjelser - se den endelige handlingsplan online 
 



I forbindelse med diskussionen om bestyrelsens oplæg til Handlingsplan blev en række 
potentielle ideer til nye projekter ganske kort omtalt for at vise den positive dynamik i 
foreningen. 
 
Nyt HIV-AIDS-projekt i Uganda - Anni Fjord 
Ny pesticidfase i Bolivia - Erik Jørs 
Nyt kommunikationsinitiativ i Bolivia - Lotte Holmen 
Nyt affaldsprojekt i Nepal - Janus Wejdling 
Nyt med træplantning i Bolivia med dansk partner - Marie Brasholt 
Nyt biavlsinitiativ i Bolivia - Jesper Bernt Madsen 
Nyt pesticidprojekt Uganda - Erik Jørs 
 
7. Fastlæggelse af kontingent 
==================== 
Kontingent uændret 150 kr. for enkeltmedlemmer, et husstandsmedlemskab er 200 kr. og et 
ungdomsmedlemskab bliver 75 kr. (definition af ung til under 26 og/eller under uddannelse). 
 
8. Godkendelse af budget 
================= 
Budget godkendt. En vigtig pointe i forbindelse med fremlæggelsen var udvidelse af 
sekretærens arbejdstid fra 10 til 15 timer ugentlig med tilbagevirkende kraft til start af 
kalenderåret. En forbedret økonomistyring er nu iværksat, således at projektgrupperne får 
kvartalsvis overblik over deres projekters reelle status. 
 
9. Valg til bestyrelsen 
============== 
Opstillede Erik Jørs, Dan Larsen, Marie Brasholt og Anni Fjord.  
Marie og Erik valgt til 2 år, Anni 1 år. Sidstnævnte bestyrelsesmedlem blev valgt for et år, idet 
man derved i fremtiden kan følge vedtægterne med valg af 2 medlemmer i ulige årstal og 3 i 
lige årstal.   
 
Valg af suppleanter 
============= 
Opstillede: Jens Peter Bregnballe, Egil Hoydal, Dan Larsen, Nikoline Høgsgaard, Susanne 
Bramstrup 
Valgt: Susanne, Nikoline 
 
10. Valg af (intern) revisor 
================== 
Henry Jørgensen genvalgt 
 
11. Eventuelt  
========= 
Bestyrelsen bedt om at vurdere en evt. udvidelse af bestyrelsen til 7+2 næste år.  
 
Den eksterne revisor havde bedt om en diskussion af synlighed for afrapportering af formål 
med projektrejser, resultater af samme og niveau for kompensation. Bestyrelsen arbejder 
videre med at formulere retningslinjer for lønkompensation under udsendelse til projekterne, 
jf. beslutning herom på sidste års generalforsamling. Grupperne har lidt forskellige procedurer, 
som der blev redegjort for. Alle informationer og aktuelle retningslinier for dette er 
tilgængelige, og GF skønnede ikke, at der er behov for at ændre ved forholdene. 
 
 


