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Århus den 14. april 2012 

Formanden konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og er dermed beslutningsdygtig. 12 
stemmeberettigede medlemmer er til stede. 

1 Valg af dirigent og referent 

Dan Larsen dirigent og Tóra H. Dahl referent. Begge vælges enstemmigt. 

2  Beretning fra bestyrelsen 

Marie Brasholt formand fremlægger bestyrelsens beretning. Den skriftlige beretning vedlægges som bilag til 
referatet. 

Beretningen bliver enstemmigt godkendt. 

3  Beretning fra projektgrupper 

3.1 KATHES-Uganda 

Der er højt aktivitetsniveau og af høj kvalitet – vi er ret imponerede over deres energi. Der har været visse 
udfordringer med afrapportering, især i forhold til økonomi men også af aktivitetsrapporterne. Det udvikler 
sig dog i positiv retning. Projektet udløber i 2013 og der skal planlægges evaluering og tages stilling til om vi 
vil søge til en Fase 3. 

3.2 Pesticider-Uganda 

Den nuværende sundhedskoordinator står for udskiftning og erstattes muligvis med lederen af projektet. 
Aggrey som er landbrugskoordinator er meget effektiv. Projektets mål skønnes at blive opfyldt inkl. 
fremstilling af engelsk undervisningsmateriale, som er oversat fra spansk og tilpasset lokale forhold. Danske 
og ugandiske studerende har testet en SMS-kampagne med sundhedsmeldinger om risiko ved pesticider. Det 
gik godt, omend der var visse forhindringer pga. ringe og ustabil adgang til mobiltelefoner.  

3.3 Filippinerne 

Guldminedrift med alternativ teknologi. Borax i stedet for kviksølv. Ved denne tid sidste år var midlerne just 
blevet bevilget. Marie og Rasmus har været i Filippinerne i forbindelse med projektstart. Der er udarbejdet 
baseline med spørgeskema-data. Vi havde håbet også at kunne inkludere kviksølvmålinger hvilket dog måtte 
opgives pga manglende tilladelse fra myndighederne. På nuværende tidspunkt er der i det ene projektområde 
forlydender om, at man vil forbyde kviksølv til guldudvinding. 

Blacksmith Institute http://www.blacksmithinstitute.org ønsker måske at være partner med Dialogos om et 
større projekt på Filippinerne og i Indonesien. Det giver nogle udfordringer blandt andet pga., at projektet 



kun har været kørende i et år, men er samtidig en stor og spændende udfordring med et stort potentiale, som 
skal vurderes nærmere.   

Projektet har stor opmærksomhed hos WHO, fordi forgiftninger og forureninger med kviksølv er særdeles 
udbredte. Erik Jørs er blevet bedt om at være leder af en international gruppe vedr. sundhedsproblemer i 
forbindelse med minedrift. 

3.4 Nepal 

Stærk partnerorganisation, hvor Dialogos er én af flere donorer. Der er etableret en FM- radiostation som 
bruges til erfaringsformidling om landbrug, sundhed og civilsamfund.  

Dataindsamling om viden, bevidsthed og fantasi hos befolkninger som lever i isolerede omgivelser 

Projektet er ved at skulle afsluttes. Ledelsen er udskiftet, hvilket har løst tidligere problemer. Karin og 
Susanne er i Nepal og partneren er meget interesserede i forlængelse evt. om udvikling til kooperativer. 
Medlemmer af Nepal-gruppen overvejer at søge om partnerskabsmidler til en afsluttende fase. Dette skal 
drøftes videre i gruppen i maj. 

Drøm om Filmprojekt: demokratiopfattelse mellem Danmark og Nepal – forskellige perspektiver og hvordan 
kan de formidles og implementeres. Midler søges. 

3.5 Diálogos Ungdom 

Der er 10 aktive og 9 passive medlemmer. Der er p.t. to volontører på børnehjemmet i Nepal. Det er 
velorganiseret og det fungerer godt. Der er en stor interesse for at tage til Nepal og flere volontører er på vej. 
Volontørerne kommer på weekendkursus og de betaler selv rejse og ophold.  

Skole i Kathmandu: Det er noget diffust, og det er lidt vanskeligt at finde ud af, hvad der sker. Der er 
overvejelser om endnu et skoleprojekt, som skal drøftes. 

Uganda: Børnehjem i Kampala. Der har været to volontører i Uganda, men der er ikke lige nu den store 
interesse for at tage til Uganda. 

Planer om event i Århus i foråret 2012, og gruppen forsøger desuden at lave fundraising event til efteråret 
sammen med Brandbjerg Højskole. Samarbejdsrelationen til Brandbjerg Højskole diskuteres. 

Der er behov for en beskrivelse af partnerne. Disse beskrivelser planlægges lagt på hjemmesiderne. 

3.6 CIMES 

Den nuværende projektfase nærmer sig afslutning. Der har været forskellige udfordringer med 
projektledelsen hos partnerorganisationen. Alligevel er det lykkedes dem at lave et udmærket projekt, der 
ikke kun handler om, at de lokale får mere viden, men også at de får mulighed og ressourcer til at få 
indflydelse i samfundet, få tillidsposter og i det hele taget at have en stemme. Dette er netop dokumenteret i 
en ekstern evaluering. Diálogos er p.t. ikke indstillet på at søge til en ny projektfase.  

3.7 PRODECO 

Der er kommet en ny 3 årig bevilling til et projekt i et nyt område og en anden målgruppe. Der er etableret en 
hjemmeside for både PRODECO og CIMES: 

http://medicinaintercultural.org/      



3.8 PLAGBOL 

Projektet er i sin 3. og sidste fase. De har lavet ny version af undervisningsmaterialet til forskellige 
målgrupper, og som er genoptrykt. Afholdt kurser på universitetsniveau som indtægtsdækket virksomhed. 
Forsøger at skaffe eksterne midler, men det er endnu ikke lykkedes. En dansk studerende på vej derned for at 
undersøge skadevirkninger af sprøjtemidler. PLAGBOL har etableret nyt kontor i Santa Cruz. Det er lettere 
at tjene penge der. Det overvejes at gå ind i jungleområdet med et produktionsprojekt, som kan være 
indkomstgenererende. Diálogos og PLAGBOL arbejder desuden på en pilotansøgning til et guldmineprojekt 
i Bolivia. 

4 Diskussion af forslag til Handlingsplan 2012 

Handlingsplanen er skrevet adskilt fra strategien, da vi er ved at udarbejde en ny strategi.  

Kommentar fra Dialogos Ungdom: Det er næppe muligt at sende to hold til Uganda. Rettes til ét hold til 
Uganda. Handlingsplanen offentliggøres på hjemmesiden.  

5 Godkendelse af årsregnskab 

De lokale rejseudgifter er faldet især på grund af nedsættelse af km satsen. Revisionsomkostninger og 
regnskabsassistance er stærkt forøget. Inger præciserer, at det er nødvendigt, at den udpegede projektkasserer 
tager ansvaret for, at udgifter og bilag posteres korrekt i forhold til kontoplanen. Inger har ikke faglig indsigt 
i de enkelte projekter og projektets aktiviteter, og derfor er det slet ikke en selvfølge, at Inger kan 
gennemskue om posteringer konteres korrekt. 

Der er behov for en justering af regnskabspraksis. Det er problematisk at Inger ikke har tilstrækkeligt indblik 
i bankkonti. Dette drøftes med pengeinstituttet. 

Der er nogle uklarheder i regnskabet i forhold til Dialogos Ungdom vedr. administrationsbidrag og et 
tilskud/lån fra Dialogos til DU. Dette vil blive afklaret og regnskabet rettet til i samarbejde med revisor.  

Revisoren har i regnskabet bemærket, at lønkompensation ved en fejl ikke er blevet indberettet til SKAT. 
Dette vil fremover ske automatisk, Inger sørger for at der bliver rettet op på udeladelsen. 

Bemærkninger fra kritisk revisor: Det er fejlagtigt angivet, at der er et økonomisk udestående mellem 
Cimes og Prodeco. I årets løb har der været flere andre eksempler på fejlposteringer. Revisorudgifterne er 
høje, formentlig som følge heraf.  

Der er behov for en justering af praksis og en dialog med de lokale projektkasserere.  

Inger undersøger og foretager de nødvendige korrektioner i regnskabet. 

Regnskabet godkendes med bemærkninger om at kommentarerne og rettelserne indarbejdes. 

6 Fastlæggelse af kontingent  

Drøftelse af kontingentopkrævningsprincipper. Det vil være hensigtsmæssigt, at opkrævning af kontingent 
fremover sker i 2. kvartal efter generalforsamlingens beslutning om kontingentfastsættelse.  

Generalforsamlingen vedtager enstemmigt, at det nuværende kontingentniveau fastholdes. 



7 Godkendelse af budget  

Inger foreslår, at der fremover er overensstemmelse mellem budgetlinjer og poster i regnskabet. Budgettet 
gennemgås og budgettet vedtages og vedlægges som bilag. Det samlede budget er 413.950 kr. 

8 Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen 

9 Valg til bestyrelse 

På valg  

Jens-Peter Bregnballe- opstiller – ikke genvalgt 

Nicoline Høgsgaard- genopstiller ikke 

Dan Larsen – genopstiller – genvælges 

Louise Hindenburg – opstiller – vælges  

Tóra Dahl-opstiller – vælges  

Birgitte Zwicky-Hauschild – ikke valgt 

Suppleanter 

Birgitte Zwicky-Hauschild -vælges  

Astrid Møldrup - vælges  

Inger Ahnfeldt-Mollerup fortsætter som kasserer – er udpeget af bestyrelsen 

10 Valg af kritisk revisor  

Jesper Bernt Madsen genvælges 

11 Eventuelt 

Generalforsamlingen 2011 besluttede, at navnet ”ulandsforeningen Diálogos” ændres til Diálogos. Der er 
behov for konsekvensrettelser på hjemmeside, og dokumenter mv. Dan står for dette. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden. Generalforsamlingen afsluttes kl. 16. 

 


