Referat af generalforsamling i Dialogos 2014

!
13 af foreningens medlemmer deltog i generalforsamlingen. Ingen havde fremsendt fuldmagt.
!
1. Valg af dirigent og referent
Dan Larsen blev valgt til dirigent og Louise Hindenburg til referent. Dirigenten konstaterede
at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

!
2. Beretning fra bestyrelsen
Formandinden fremlagde beretningen – den findes som bilag til dagsordenen. Der blev
spurgt til overvejelserne for at blive programaftale organisation? Bestyrelsen har valgt i
øjeblikket ikke at arbejde for det. Mest fordi vores organisation er baseret på frivilligt
engagement. Bestyrelsen vurderer at en programaftale vil kræve en projektansat. Der er også
en økonomisk usikkerhed i at det hele skal søges påny hvert 3. år. Derudover har vi en
organisation, hvor de enkelte grupper primært har fokus på eget projekt, det vil kræve en
omorganisering og omlægning af arbejdsgange at være en programaftale organisation.
Årsberetningen blev herefter godkendt.

!
3. Beretning fra projekter
- Karamoja, Uganda: Der er kommet en tredje fase på dette projekt. Vi arbejder på at få tredje
fase godt igang og gjort organisationen stærkere. Man lukker så småt ned i 1. fases område
og starter et nyt op. GF opfordrede til at vi samarbejder mere på tværs af interkulturel
sundheds projekterne.

!
- Bantox, Filippinerne: Netop fået penge til 2. fase. 1. fase havde to projektområder. I det ene
område lykkedes det at få næsten alle til at anvende Borax metoden i stedet for kviksølv.
Det er desværre ikke tilfældet for det andet område, formentlig civilsamfundet er svagere
her. 1. fase viste os, at det kan lade sig gøre at anvende Borax metoden, hvilket modbeviser
det som mange internationale organisationer har sagt tidligere. Der er tre arbejdsområder i
den nye fase. Målet er at fastholde dem, som har skiftet, og få lavet en god exit-strategi i de
to gamle projektområder samt at starte i et tredje projektområde, som man er blevet inviteret
til at arbejde i. Der er lavet en undervisningsfilm, og den er vist i andre lande. Udfra denne
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film har folk kunnet ændre deres metoder. Bantox skriver deres erfaringer og
læringsmetoder ned, så andre kan bruge det.
- Prodeco, Bolivia: Et samarbejde vi har haft i mere end 15 år. Der har været fokus på
organisationsudvikling, men generationsskifte på lederposten gik alligevel i vasken og fik
organisationen på gyngende grund. Med den tidligere leder på pension og den nye leder
fyret har de mistet meget af den faglige viden. Dialogos tog derud og mæglede og gruppen
forventer, at den nye direktør kan føre projektet til ende. Vi har fokus på
kapacitetsopbygning af organisationen frem til slut. Det er ikke sikkert, at det lykkes at gøre
organisationen bæredygtig, men organisationen har været et middel til at opnå
undervisningen af bønder og traditionelle behandlere, og denne del er bæredygtig.

!
- Plagbol, Bolivia: Projektet er afsluttet i udgangen af 2013 efter 3 faser. Det lykkedes at
ændre læseplaner på landbrugsskoler, så der undervises i integrated pest management/
økologi, og der er skabt et samarbejde med universitetet i La Paz. Lærebogsmaterialet har
været brugt vidt og bredt; blandt andet af ministeriet. Materiale og lærebogsmateriale er
blevet oversat og tilpasset og bruges i de andre pesticidprojekter. Der skrives i øjeblikket på
en artikel om pesticid-residue niveau i tomater fra Bolivia. Research viser, at niveauet kan
forgifte børn ved bare et par tomater om dagen. Derfor har man nu udviklet et nyt projekt
med fokus på familier og fødevaresikkerhed. Det er i sin første pilot fase som startede 1.
januar. Der arbejdes i to kommuner i Santa Cruz med bl.a. borgerråd (juntas vecinales).

!
- Pesticid, Nepal: Der har været forskellige opstartsproblemer, også internt i projektgruppen i
Danmark, men efter forskellige møder kører det nu. Det går stærkt dernede. Det lille projekt
har allerede spredt idéer til forskningsmiljøet og ministeriet.

!
- Pesticid, Uganda: nu igang med fase 2 undervisning af bønder og i folkeskoler. Der arbejdes
i to områder.

!
Tre agronomer fra vores forskellige projekter kommer til Danmark i maj for at
erfaringsudveksle og få et kursus i sprøjte teknik.

!
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Pesticidprojekterne gennemføres i samarbejder med ICOEPH, og der blev opfordret til at
medlemmer herfra deltager i Dialogos GF.

!
GF opfodrede bestyrelsen til, at vi afholder erfaringsudveksling, hvor vi bl.a. sikrer at vi
anvender fælles redskaber ved projektbesøg.

!

4. Fremlæggelse af handlingsplaner for 2014 og status for 2013
Formandinden gjorde først status på handlingsplan for 2013, se vedlagte. Der er flere som
underviser eller på anden måde taler om Dialogos. Der opfordres til at medlemmerne
informerer formanden, når de deltager i interviews, underviser eller på anden måde
kommunikerer om Dialogos, så vi får et overblik over vores formidlingsaktiviteter.

!
Handlingsplan 2014
- Formandinden fremlagde udkast til handlingsplan 2014. Handlingsplanen blev vedtaget med
enkelte mindre ændringer. Den endelige plan er vedlagt.

!
5. Godkendelse af årsregnskab
- Det ser godt ud, og vi går ud af året med et overskud.
- Kritisk revisor ser ingen problemer i brugen af foreningens midler, men han opfordrede til at
der bruges flere penge fx på opstart af nye projekter.
- Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

!
6. Fastlæggelse af kontingent
Det blev enstemmigt vedtaget at kontingentet fastholdes uændret.

!
7. Godkendelse af budget
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- Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til budget. Generalforsamling anbefalede øget
budget til kurser og til projektstøtte, og med denne ændring blev budgettet godkendt.

!
8. Indkomne forslag – ingen

!
9. Valg til bestyrelsen
- Rasmus Køster-Rasmussen, Louise Hindenburg og Dan Larsen blev valg til bestyrelsen, og
Birgitte Zwicky-Hauschild og Annie Oehlerich blev valgt som suppleanter.

!
10. Valg til kritisk revisor
Jesper Bernt Madsen blev genvalgt

!
11. Eventuelt
Intet.
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