Velkommen til Diálogos
generalforsamling 2018

Kære Diálogos‐medlem
Lørdag den 14. april afholder vi årsmøde og generalforsamling i Odense.
Kom og mød de andre medlemmer og hør mere om vores projekter. Der skal vælges nye folk til
bestyrelsen og medlemmerne opfordres til at stille op. 2017 var et år, hvor vi lukkede det gamle
kontor på Nørrebro og flyttede til Frederiksberg. Der var også gamle projekter som lukkede ned,
men Diálogos har haft succes med at skaffe finansiering til nye projekter i Uganda, Mozambique og
Nepal. Vi har i øjeblikket 7 gode projekter kørende med vores partner‐organisationer. Sidste år
omsatte vi over 7 millioner kr. Det er stærkt gået af en frivillig organisation. Tak til alle jer
medlemmer, I har været med til at hjælpe rigtigt mange rundt omkring i verden.
Vi håber at se rigtig mange af jer. Generalforsamlingen er en oplagt mulighed for at
erfaringsudveksle med de andre grupper.
Tilmelding senest 01.04.2018 til annieoeh.dialogos@gmail.com
Generalforsamling foregår kl. 10‐18, den 14. april kl. 14 Sted, på Odense Universitetshospital
Arbejds‐ og Miljømedicinsk Klinik, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C.
Generalforsamlingen starter lørdag formiddag, der vil være brød og frugt, og slutter lørdag aften
med en hyggelig middag. Udgifter til transport, svarende til billigste offentlige transportmiddel
refunderes, mod fremsendelse af dokumentation for udgifterne. Tilmelding senest den 01. april,
2018. Ved tilmelding bedes I oplyse om I har særlige behov (allergi eller andet).

Dagsorden for Diálogos ordinære generalforsamling 14 april 2018, Odense.
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Beretning fra projektgrupper
4. Godkendelse af årsregnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 01. april. 18
8. Valg til bestyrelse (på valg Louise, Rasmus, Marie, samt suppleantposter)
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Annie Oehlerich

