
Referat fra Generalforsamling den 7. marts 2010  
på Andebølle Ungdomshøjskole 
 
Generalforsamlingen indledtes kl. 13.00 og sluttede kl. 18.00. 28 deltagere. 
 
1. Valg af dirigent og referent 
 
Dan Larsen – dirigent 
Lene Brynk Jensen – referent 
 
2. Beretning fra bestyrelsen. 
Godkendt – kan læses online. 
 
3. Beretning fra projektgrupper 
 
Nepal – Janus Wejdling 
Uddannelses- og oplysningsprojekt – arbejder i tre kommuner og vil dække 
yderligere tre. 
Workshops, mest for kvindegrupper, men også mænd og familiegrupper. 
Field director, Dipak, som i 2009 har været på kursus i DK, skriver rapporter 
på engelsk. Projektet slutter i 2012, og lokale partnere har forslag til en 
forlængelse af projektet. Den 22. marts 2010 bliver der afholdt et visionsmøde 
i DK. Nepalgruppen byder nye kræfter velkommen. 
 
Karamoja – Marie Brasholt 
Sundhedsprojektet har kørt i 2 år. Usikkert område, men projekter er 
gennemført trods vanskelige forhold. 
Det offentlige sundhedspersonale er tunge at få integreret i projektet, og der 
er fokus på at indlemme personalet. 
Projektrådgivningen har godkendt ansøgning om støtte til projektet på 
betingelse af, at det skæres ned til f.eks. 3 år efterfulgt af et review. Projektet 
har én ansat, alle andre er frivillige. 
 
Cimes – Sofie Krog Aage 
Sundhedsprojekt – er opdelt i tre komponenter – organisationsdelen, landbrug 
og sundhed. Projektet har én ansat som promotor, som underviser andre. 
Poroma I er ved at slutte. Poroma II kører nu. 
Sofie Krog Aage og Tina Lund Hansen var på projektbesøg i efteråret. Der var 
bekymring omkring organisationskomponenten, da Hugo som lokalt er leder af 
projektet, ikke har brugt tid nok, da han er fungerende borgmester, idet den 
tidligere er fratrådt pga. korruptionsanklager. 
Danida skærper krav til ansøgninger. Danida ønsker business, der skal laves 
marketing for at skabe et marked for bønderne, så de kan sælge deres varer. 
Projektgrundlaget skal revurderes, hvis projektet skal fortsætte. Cimes holder 
visionsmøde den 16. april 2010. 



 
Medicina Intercultural – Jesper Bernt Madsen 
Efter tre faser med Prodeco-projektet er Medicina Intercultural en udløber eller 
en forlængelse af Prodeco.  Projektet underviser i sundhed, ernæring og 
kommunikation. Samarbejdet med det offentlige sundhedssystem og det 
formelle samarbejde med SEDES, sundhedsministeriet, forløber problemfrit. 
Evaluering af projektet så god, det får indflydelse på universiteter, 
agronomstudier og sundhedsuddannelser. 
Webmediet medicinaintercultural.org er introduceret, og en person fra 
projektet er udpeget til at varetage indholdet. Der bliver samarbejdet med 
Cimes-projektet. 
Det vil tage år at udbrede sitet, og til den tid vil der være flere, som har 
internetforbindelse. Det er et community site, hvor mange bidrager. Pr. 1. juni 
2010 forventes 5-10 partnere at kunne levere indhold til web sitet. Det vil 
være et professionelt informationscenter, og universiteter bliver inviteret til at 
fremlægge på sitet. Interculturel medicin-projektet inviterer nye medlemmer. 
 
Plagbol – Erik Jørs 
Projektet har kørt siden 2001. Forebyggelse af forgiftninger af mennesker og 
miljø. Har ansøgning hos UM om 3. fase. Plagbol Foundation er et samarbejde 
mellem flere partnere. Projektet har været finansieret af andre NGO’er end 
Diálogos. Projektet rækker langt, og får indflydelse på læseplaner på 
videregående uddannelser. Det er ønsket, at Plagbol-projektet skal blive 
selvstændig ved salg af pakker. Sucre kommune har bedt om en 5-års plan. 
WHO er interesseret i de undersøgelser og den dokumentation, som Plagbol 
forestår. 
 
Uganda – Pesticider – Erik Jørs 
Nyt projekt finansieret af Projektrådgivningen. Bygger på erfaringen fra 
Bolivia, og det forsøges at kopiere Plagbol. Undervisning af bønder og 
sundhedspersonale. Universiteter har forespurgt, om Diálogos kan lægge 
materiale på internettet til brug i undervisningen. F.eks. videoklip af 5-10 min. 
varighed, som viser en lokal bonde stå i marken og forklare om brugen af en 
bestemt plante. ICOEPH, Center for International Arbejdsmiljøudvikling og 
Forskning og Københavns Universitet vil gerne samarbejde om projektet. 
Rapporter viser, at alle latinamerikanske lande har stigende forbrug af 
giftstoffer og sprøjtemidler. 
 
Kommunikationsgruppen – Dan Larsen 
Ca. 1 år siden at gruppen samledes. Alle projektgrupper og Diálogos Ungdom, 
som senest optagede gruppe i foreningen, inviteres til at bidrage med artikler 
til både hjemmesiden og Diálogos Nyt. Det er intentionen at opgradere og 
udbrede webmediet medicinaintercultural.org til hele Sydamerika. 
Der er ros til Diálogos’ hjemmeside. – Gode interviews og artikler. Jens Peter 
Bregnballe er skolelærer, og bruger materialet i sin undervisning. 



Foreningen får et samarbejde med U-landsnyt.dk om at køre annoncer for 
medlemshvervning på U-landsnyt.dk’s hjemmeside. Planen at køre annoncer 
på Google AdWords og Facebook. 
 
Dialogos Ungdom – Nikoline Høgsgaard 
Siden sidste generalforsamling har D.U. arrangeret adskillige events og 
indsamlet penge. Tre volontører er vendt hjem fra Nepal. Gruppen har nyt 
design af web site, har defineret projekter og har månedlige møder. 
Understreger hvor vigtigt det er med en god kommunikation til deres udsendte 
volontører, så de ikke på noget tidspunkt føler sig alene eller overladt til sig 
selv. Bruger evalueringen af ophold til at forbedre de lokale forhold til det 
næste hold volontører. Forberedelsesweekend til volontører. Lige nu har 
gruppen tre volontører i Nepal på Slisha Børnehjem. Der forventes fem 
volontører sendt til Uganda til sommer. Efter volontørerophold holder de 
udsendte foredrag om deres ophold. 
D.U. har lejet Stakladen den 23. april til stort arrangement. Bliver promoveret 
på Facebook som Diálogos Ungdom goes crazy. 
Bl.a. antropologistudiet hjælper med at synliggøre Diálogos Ungdom-gruppen. 
Ligeledes gymnasiers intranet, biblioteker, gågader, studievejledere, Facebook, 
hjemmesiden, udiverden.dk 
Ros til D.U. for den markante stigning i foreningens medlemstal. 
Janus vil producere filmklip med D.U. 
Når Diálogos har udsendte på projektbesøg vil de når muligt mødes med D.U.’s 
volontører, og vise dem foreningens projekter. 
 
4. Godkendelse af årsregnskab – Marie Rønde 
Lidt større overskud end beregnet. Færre udgifter. Regnskabet godkendt. 
 
Medlemskartoteket indeholder 270 navne, hvoraf 120 har betalt. Der bliver via 
PBS udsendt indbetalingskort til kontingent pr. 1. april 2010. 
 
5. Indkomne forslag 
Ingen. 
 
6. Handlingsplan 2010 
Godkendt med enkelte tilføjelser – se den endelige handlingsplan online. 
 
7. Fastlæggelse af kontingent 
Kontingent uændret 150 kr. for enkeltmedlemmer, et husstandsmedlemskab 
er 200 kr. og et ungdomsmedlemskab er 75 kr. 
 
8. Godkendelse af budget 
Godkendt 
 
 
 



9. Valg til bestyrelsen 
Valgt: Dan Larsen, Nikoline Høgsgaard og Jens Peter Bregnballe. 
Suppleanter: Malene Tanderup og Tóra Dahl. 
 
Bestyrelsen består herefter af: Marie Brasholt, Erik Jørs, Dan Larsen, Nikoline 
Høgsgaard, Jens Peter Bregnballe, Malene Tanderup og Tóra Dahl. 
 
10. Valg af (intern) revisor 
Jesper Bernt Madsen blev valgt 
 
11. Evt. 
Nikoline og Diálogos Ungdom inviterer til brunch og dokumentar om Nepal på 
Øst for Paradis den 10. april kl. 11.00. 
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt efterfølgende. 
 
 
 
 
 


