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Referat fra bestyrelsesmøde 04. februar 2020 
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6. Regnskabsinstruks 
7. Generalforsamling  
8. Evt. 

 
1. Referat fra sidste møde skal godkendes  

Godkendt. Sekretariatet skal fremover fremsende udkast til referat 8 dage efter bestyrelsesmødet til 
kommentering. Referat med indarbejdet kommentarer skal uploades , på www.dialogos.dk, 14 dage efter 
afholdelse af bestyrelsesmødet. Når der ingen bemærkninger er fra bestyrelsen, er det fordi det er 
godkendt. 

2. Nyt fra formand og kasserer 

Nyt fra kasserer- Inger 

• Inger har givet besked om, at hun stopper, Margrethe vil sende mail rundt til alle frivillige 
om at vi mangler en ny kasserer. Annie skal sende mailadresser til Margrethe. Annie har 
lavet udkast efter noter, der er tilsendt fra Margrethe. 

• OUH Odense har bedt Dialogos om at refundere 48.000 kr. i moms for Eriks rejser i 2017 
samt publicering af fire artikler, fra projekterne, i et videnskabeligt tidsskrift, som i første 
omgang blev afholdt/udlæg af OUH. Foreningen kan friholdes, når vi ikke er 
momsregistreret i følge OUHs bilag fra deres revisor. Erik sender udkast til Inger, som 
svarer OUH Odense. Sagen tages op igen på næste bestyrelsesmøde. 

 
Årsafslutning 

• Alle bilag til udbetaling angående 2019 skal foreligge, senest 14 dage inde i det nye år. 
• Der er sendt årsstatus ud til projektkasserer, for alle projektregnskaber. Alle bedes melde 

tilbage til Lene, så hun kan afslutte regnskaberne og sende til Ebbe. 
Nyt fra formand 

Margrethe har været syg og har ikke nået at gå videre med ansøgningen, til kapacitetsundersøgelsen 
af Diálogos. Annie meddeler at CISU spørger til processen, i mange af deres henvendelser og 
opfordrer kraftigt bestyrelsen, til at fortsætte processen, da det ellers kan få konsekvenser for vores 
fremtidige ansøgninger. Margrethe skriver udkast, der deles i bestyrelsen. 

 
3. Nyt fra sekretariatet, februar 2020, ved Annie 
Sekretariatsopgaver Aktiviteter 
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Medlemmer – 240 
 

Medlemsliste opdateret 04.01.20  

Stud. 20 

Alm 120 

Kollektive 1  

Husstand 99 personer fordelt på 43 hjem 

DialogosNyt Sendt jubilæumsnummer til UM/Danida Fellowship/OXFAM-
Ibis/Det Kongelige Bibliotek/CISU 

Danida Fellow Ship Sendt besked til projektledere om kursus i maj/juni, for at høre om 
de ønsker at invitere nogle. 

Bestyrelsesmøde Booket lokale, og forberedt møde 

Booket lokaler Reserveret lokaler til projektgrupper 

Hjemmeside  Sendt dokumenter videre til hjemmeside  
Niklas lagt jubilæumsnummer op 

Medlemslister Opdateret med adresseforandringer 

Erhversforsikring Sendt forsikringspapirer til Peder og Inger. 
Opdateret faktiske antal rejsedage vi har haft i den forgangne 
forsikringsperiode. 
  

Projektlister Opdateret oversigt over projekter 2020 

CISU 
 

CISU Ansøgning, ”Tiira Summit” (19-2489-MI-nov). Godkendt. 

CISU Afsluttende rapport og regnskab for Folkesundhed i Bolivia 
godkendt. 

CISU Kontingentopkrævning for CISU – 3.500 kr. 

CISU Annie gjorde opmærksom på, at der er flere fejl i mail-
korrespondancen med CISU, for tiden. 

Bogholder, kasserer, 
revisor. 

  

Bogholder Sendt regninger videre fra kontor til bogholder 

Bogholder Ført overførsel af ubrugte midler til CISU, fra Folkesundhed i 
Bolivia, til dørs.  

 
4. Nyt fra CISU  

Intet 

5. Nyt fra projekter 
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Prodeco 

Jesper og Alain arbejder på en ansøgning om samfinansiering med Misereor i Tyskland, om 
fødesikkerhed, i Bolivia, blandt 500 fattige quechuafamilier. Miserior er en tysk katolsk NGO, der 
har arbejdet over 50 år, bl.a. med Caritas i Bolivia. Ansøgningen er Prodecos eget initiativ. Jesper 
har haft de første samtaler med Miserior. Der ansøges om 1.358.774 kr., hvor Dialogos søger om 
345.757 kr., resten dækker MIserior. Ansøgningen forventes indsendt i februar 20. 
  
Afsluttende rapport og afsluttende regnskab ”Folkesundhed i Bolivia” er godkendt af CISU. Vi fik 
stor ros for at mindske ”kløften mellem de to vidensparadigmer”, for projektstrategi og 
projektdesign. Projektet relevant og responderede på en ”reel nødvendighed”. CISU anerkender at 
Prodecos finansielle bæredygtighed er mindre væsentlig, end de reelle forandringer projektet har 
skabt. De opfordrer os til at lære om processen og arbejde videre med en decideret 
partnerskabsstrategi, som evt. kunne indgå i en kapacitetsanalyse af Diálogos. 

Der er tilbageført 233.808 kr. Til CISU. Alain arbejder på en ny ansøgning om vand, i Chuquisaca, 
sammen med Prodeco. Han sender projektide til bestyrelsen. 

Plagbol 
No-Cost-Extension blev anerkendt til 31.03.20. Plagbol er i gang med de sidste aktiviteter med 
pesticidprojektet. De politiske uroligheder i Bolivia forsinkede projektaktiviteter. 
I den sidste periode vil de fuldføre projektaktiviteter, som allerede er en del af projektet. 
Projektgruppen afventer årsrapport for 2019. Plagbol har fået sidste overførsel 14.000 USD 

Guld-Bolivia 

Projektgruppen har været til rådgivning med CISU. Alain og Søren var med til samtale, CISU 
efterspørger folk med erfaring fra kviksølvgrupperne i Diálogos. Omar har sendt nyt LFA og der 
arbejdes på en genansøgning. En diskussion kører om tromlerne SKAL skiftes ud, eller om de kan 
renses. Rasmus mener, det er en diskurs fra Filippinerne. Rasmus er cc på gruppen. Søren sparrer 
med Annie omkring interessant-analyse. Annie nævnte, at Søren som nyt medlem føler det er en 
spændende, men meget omfattende opgave, at være tovholder, på processen. Det hele 
besværliggøres af de mange sprog, spansk/engelsk/dansk, som tolkes frem og tilbage, samt at 
gruppen bor spredt over hele landet. Margrethe skriver til Søren og spørger, hvordan vi kan støtte 
ham, i processen. 

FYM-Uganda 

Nape vil ikke aflægge regnskab, som CISU forlanger de skal. Margrethe har sat en advokat på 
sagen, som går videre med NAPE. De fleste hængepartier med lukning og opstart af projektet, er 
overstået. Partnerskabet er fuldbyrdet, og der er et godt samarbejde med UNACOH. 

Tiira summit 

CISU godkendte projektet, projektgruppen arbejder på at lave workshop med træning af 
guldgravere om en måned. Mødet i Uganda bliver den første uge i marts, hvor der kommer 
repræsentanter fra FN – UNEP. Gruppen har også inviteret Kevin Telmer, som administrerer 188 
mio dollars til ASGM mercury projekter for UNEP/FN. Desværre har han svaret på invitationen, 
med en meget arrogant bemærkning, hvor han ikke støtter vores arbejde og projekt. Margrethe og 
Rasmus svarer ham. 
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Film inspireret af New Horizon projektet er oploaded på UNEPs hjemmeside, hvor NEMA, Uganda 
har adopteret alle ideer og indsatser. Filmen skal på vores hjemmeside under guldprojekterne: 
https://web.unep.org/globalmercurypartnership/artisanal-and-small-scale-gold-mining-uganda.  

Erik i Mumbai til konference, Peter Appel har haft et indlæg, på konferencen i Mumbai. 

Mozambique 

Asta og Margrethe aftaler sammen, hvornår de skal afsted igen. Besøget blev afbrudt sidste gang, 
pga. biluheldet.  

UNACOH 

Annie og Kurt Rasmussen har deltaget i slutevaluering sammen med den ugandanesiske konsulent 
Felix Adiburu. Foruden interview, i Kampala, besøgte de 3 områder, i de 5 distrikter, som projektet 
arbejder i. Bilerne er for gamle og brød sammen flere gange undervejs, det forsinker arbejdet, giver 
spildtid og koster i reparationer. Projektgruppen er et lille team, på 4 personer, som alle arbejder 
godt sammen. Aggrey har skulle finde sin rolle som leder, efter Moises døde. Personalet har været 
der længe, det er tegn, på en god arbejdsplads. Projektet kører planmæssigt og der er gode 
administrative rutiner. UNACOH arbejder med lokal ownership, ved at bruge de traditionelle 
strukturer, som religiøse ledere, kirken, lokale ledere, m. fl. De lokale kommuner er aktive i 
fortalervirksomhed og forsøger at få indflydelse i lokale love. UNACOH har en stor rolle som 
katalysator for pesticid-processen og deres kommunikationsmaterialet er meget brugbart. Det er 
spændende at se de samme adfærdsændringer i målgruppen, som i Nepal og Bolivia. De lokale 
bønder sprøjter mindre, bruger færre penge på indkøb af pesticid, bedre opbevaring, sikring mod 
børn ikke drikker det ved fejltagelser, m.m. UNACOH har lavet videnskabelige studier, af 
pesticidrester i vand og tomat.  Den videnskabelige forskning bruges med advocacy for øje, og har 
stor effekt, da politikerne har fået fakta at arbejde videre med. 

Den Danske Ambassade fik kendskab til studierne. Aggrey, Kurt og Annie besøgte ambassaden, 
hvor Victor senior adviser og landbrugsansvarlig for DANIDAS store landbrugsprojekt, NURI 
(Northern Uganda Implementation Initiative), var meget interesseret i Dialogos arbejde. Besøget 
førte til samarbejde med Aggrey. Ambassaden skrev efterfølgende” It was very interesting to hear 
about your research findings and work on handling of agrochemicals in Uganda. Your account of 
the gravity of the situation in the country was awakening! The slides you showed brought us closer 
to the challenges Uganda is facing, which we couldn't have gained in any other way”. Det er 
advocacy-arbejde på højt plan. Aggrey er inviteret til at holde oplæg igen for 
implementeringsteamet for DANIDAS NURI-program.  

Karamoja  

Inger og Peder var på projektrejse i januar. De skriver ” Netop hjemkommet fra Karamoja kan vi 
melde at det går helt efter planen. Alle grupper kører. Vi var med til en "Collaboration workshop" 
hvor officielle ledere af distrikter, sunhedspersonale inklusive lægen og repræsentanter for vores 
healere og fødselshjælpere var til stede. Alle mødte op, lederne kom selv, og sendte ikke 
suppleanter, til trods for at KIMHECOPs takster for kørsel osv er lavere end de er vant til. Der var 
stor ros hele vejen rundt, lægen taler Karimojong og henvendte sig til vore flok med konkrete 
problemstillinger og påskønnede deres hjælp med at opspore sygdomstilfælde i landsbyerne. 
Antallet af fødsler på klinikkerne vokser og fødselshjælperne følger de gravide kvinder til klinikken 
og assisterer jordemoderen ved fødsler. Der er selvfølgelig individuelle variationer, men generelt er 
accepten stor og alle officielle personer udtrykte stor tilfredshed med projektet og roste det for at 
have skabt et samarbejde som aldrig før havde kunne etableres. 
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Under besøget skabtes der kontakt til en NGO støttet fra Ugandas regering, som giver hjælp til 
indkomstgenererende aktiviteter og mikrokreditter. De vil gerne have kontakt til kvindegrupper, 
men disse skal i forvejen være i funktion, have veldefinerede ledere og struktur, have eksisteret i 
over 1 år og være anbefalet af en anden organisation - altså er KIMHECOPS kvindegrupper 
allerede nu klar til at indgå samarbejde og dette præsenteres fremadrettet for kvindegrupperne, som 
ofte efterspørger den slags. 

Gennem den demokratiske proces i grupperne er der blevet stor opmærksomhed på, at man også 
som landsbybeboer har mulighed for at blive valgt til den lokale administration og påvirke 
samfundet på den måde. Alt i alt gang i en god udvikling. 

Nepal-NPHF 

ICOEPH/Dialogos-projekt arbejder med genansøgning. Der skal strammes op på målgruppe og 
interessentanalyse. Der er rådgivning med CISU den 20/2, hvor Henrik fra ICOEPH, Morten og 
Annie deltager. 

Burundi-projekt  

Margrethe arbejder sammen med Morten, det er svært at finde fonde, der vil finansiere projektet, 
foreløbig har de sendt til 11 fonde, fået 3 afslag og afventer yderligere. Morten donerer sit eget 
salær fra gæsteoplæg. 

Kender nogle i bestyrelsen gode fonde? 

6. Regnskabsinstruks 

Rasmus har set instruksen igennem igen og der er to detaljer, 1) om de 7 % i administration, 
Rasmus forslag er, at det trækkes automatisk. Rasmus sender forslaget igen til Inger og Sofie. Lene 
skal sende månedsopgørelse ud hver måned. Margrethe skriver til hende. Dialogos opbevarer alle 
arkiver elektronisk fremover. 

7. Generalforsamling 25.04.2020 

Lørdag 25 april, i København, med efterfølgende aftenarrangement. Annie skal reservere kælderen. 
Ideer til årsmødet er evt. en blå bog, med oversigt over, hvad der trækkes på i foreningen. Hvad kan 
du bidrage med? Hvordan skaffer vi flere frivillige, medlemsproblematik, måske kan nogle holde 
oplæg? Vi kunne tænke os at vise 10. Slideshow fra hvert projekt, evt. lave speed dating om 
projekterne. Margrethe sender indbydelse og dagsorden ud til alle som har mail. Annie sender breve 
til dem der ikke har mail. 
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