
REFERAT FOR Dialogos ordinære generalforsamling  
09. august, 2020, København. 
Til stede: Inger Ahnfeldt, Peder Ahnfeldt-Mollerup, Ane Bonde, Marie Brasholt, Alain 
Carretero, Mikkel Gerken, Julia Gerken, Thor Grønbæk, Malou Høgsbro, Lene Brynk Jensen, Erik 
Jørs, Petra Jørs, Chris Kuylenstierna, Rasmus Køster-Rasmussen, Maya Lahmy, Birgitte Bruun 
Nielsen, Annie Oehlerich, Sofie Pedersen, Camilla Hjortdal Sindahl, Margrethe Smidth. 
(20 fysisk, 1 pr. zoom) 
 
DAGSORDEN 
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 
8. Valg til bestyrelse (på valg Margrethe Smidth, Rasmus Køster-Rasmussen, Alain Carretero, samt 
suppleanter) 
9. Valg af kritisk revisor 
10. Eventuelt 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Formanden Margrethe Smidth bød velkommen og foreslog Marie Brasholt som dirigent og Annie 
Oehlerich som referent. Marie Brasholt blev valgt som dirigent. Annie Oehlerich blev valgt som 
referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet, og indkaldt i henhold 
til vedtægterne, den 12. februar 2020 pr. e-mail, og via post til de medlemmer, som ikke har en e-
mail. Efterfølgende blev generalforsamlingen aflyst på grund af corona udbruddet den 26. marts 
2020, og indkaldt igen den 19. juni 2020 med reminder den 31. juli 2020. Dirigenten konstaterede, 
at de tilstedeværende har betalt kontingent og dermed kunne stemme ved generalforsamlingen. 
 

1. Beretning fra bestyrelsen 

Margrethe Smidth aflagde bestyrelsens beretningen.  
 
Kommentarer til bestyrelsens beretning 
Ingen bemærkninger. Beretningen blev godkendt med applaus. 

3. Beretning fra projektgrupper 

Mercury free gold mining – Plagbol, Bolivia.  
CISU har godkendt et nyt guldmineprojekt i Bolivia: 3.093.536 kr. fra 1.7.20 til 31.12.22. 
Vores samarbejdspartner er Plagbol, som Diálogos tidligere har arbejdet sammen med 
omkring pesticid. Projektet foregår i 2 forskellige områder i Bolivia. I Sorata i højlandet og i 
Guanay i lavlandet. Det er forskellige etniske grupper, og differentierede måder at udvinde guld på, 
som kræver forskellige strategier for at implementere projektet. De formelle administrative ting er 
på plads, men Corona-situationen i Bolivia, har sat aktiviteterne på standby. Plagbol har lige sendt 
et baseline-forslag til gruppen, samt udarbejdet spørgeskemaer til de forskellige målgrupper 
omkring kendskab til kviksølv. 
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Gruppen består af Søren Thymann Nielsen, der er projektleder, Jesper Bernt Madsen, der er 
projektkasserer og Simon Høegh, der er junior projektkasserer, samt Peter Appel, Chris 
Kuylenstierna, Erik Jørs og Annie Oehlerich. 
  
 
PLAGBOL-Pesticid projektet er slut. Der blev bevilliget 3.499.000 kr. fra 01.07.17 til 
31.03.20. Vi startede i 2000, projektet har udviklet sig, med fokus på den indirekte udsættelse 
ved pesticidforgiftninger, til fødevaresikkerhed, forbrugere og pesticidemballage.  Projektet 
har arbejdet med indsamling af brugt emballage, kommunerne er involveret aktivt, og de 
stiller egne teknikere til rådighed. Tom emballage afleveres på de opstillede 
indsamlingssteder, emballagen indsamles af et firma, som omstøber den indsamlede plastik til 
hegnspæle. Undervisningsmateriale til småbønder har landbrugsministeriet taget til sig, og 
flere kommuner gentager det med succes. Der er begyndende kvalitetskontrol af fødevarer. 
Dette pesticidprojekt i Bolivia blev startskuddet til pesticidprojekter i Uganda og Nepal.  
 
Plagbol har lavet en fin hjemmeside med mange oplysninger, adgang til publikationer m.m. 
Projektgruppen arbejder med den afsluttende rapport til CISU. Der er ca. 100.000 kr. til overs, 
som ikke er anvendt til aktiviteter pga. Corona. 
 
Gruppen består af Erik Jørs der er projektleder, og Annie Oehlerich, der er projektkasserer, samt 
Olaf Cresten Jensen og Flemming Lander. 
  
Spørgsmål på generalforsamlingen lød på 1) Har man forsøgt at genanvende emballage? Erik 
Jørs svarede, at der er forsøgt, men ikke lykkes.  Blandt andet modarbejder de store pesticid-
fabrikker. 2) Arbejder Diálogos videre med opfølgning på pesticid sammen med Plagbol? 
Annie Oehlerich svarede, at projektlederen Omar Huici er med i flere grupper i 
civilsamfundet, som fortsat arbejder med pesticid-problematikken. 
 
UNACOH-pesticidprojektet i Uganda: 2.074.838 kr. 01.09.17 til 31.08.20. Projektet er 
udsprunget af erfaringer med Plagbolprojektet i Bolivia, og kører nu på 10. år og har udviklet 
sine egne tilpassede strategier, materialer, dokumentation mv. Det slutter snart og søger no 
cost forlængelse, som Erik Jørs og den lokale projektkoordinator Aggrey Atuhaire arbejder 
med. Der har været en del studerende herunder en Ph.d.-studerende tilknyttet, og der er 
publiceret en del i lokale og internationale videnskabelige afrikanske tidsskrifter. I 
projektet arbejdes der både med kvindegrupper, bønder, sundhedspersonale. Via Den Danske 
Ambassade har Aggrey Atuhaire præsenteret projektresultaterne, med andre agrar-
udviklingsaktører i Uganda, for Danidas sektorprogram, i Uganda, WHO, FAO m.fl..  
 
Erik Jørs er projektleder og kasserer. 
 
Det interkulturelle sundhedsprojekt med KIMHECOP i Uganda startede med et nyt treårigt 
projekt i 2018. Der er bevilliget 3.000.530 kr., projektperioden er 01.07.18 til 01.08.21. 
Projektet arbejder med grupper af traditionelle behandlere, fødselshjælpere og kvinder på 
landsbyniveau. Det styrker bevidstheden om love og demokrati, styrker sammenhængen 
mellem lokale behandlere og personalet på sundhedsklinikkerne. Lokalbefolkningen er 
Karimajong, et folk med en livsstil som ligner masaiernes.  KIMHECOP er alle lokale og taler 
sproget, således er der en basal tillid mellem dem og befolkningen som udgangspunkt. 
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Projektet har på kvindegruppernes opfordring udvidet til aktiviteter med piger i skolerne, om 
god hygiejne, uddannelse, og hvordan man forbedrer levevilkår for sig selv og sin kommende 
familie. Corona-pandemi og et udbrud af græshopper, har været nylige udfordringer. Der er 5 
stabile medarbejdere i KIMHECOP, men det er svært med organisationens egen 
bæredygtighed, hvis midler fra CISU helt bortfalder, dog vil kapacitetsopbygning af 
medarbejderne aldrig være spildt, da tidligere medarbejdere erfaringsmæssigt bliver i området 
og opnår ledende poster i andre dele af samfundet.  
 
Gruppen består af Louise Hindenburg, som projektleder, Inger Ahnfeldt er kasserer, Peder 
Ahnfeldt-Mollerup, Millie Kealy-Jensen, og kan godt bruge flere folk. 
 
Free Your Mine guld projektet i Uganda har været i gang siden september 2018 og 
bygger på erfaringerne fra Filippinerne. Der er bevilliget 2.990.870 kr., fra 31.08.18 til 
31.07.21.  
Et partnerskifte fra NAPE til UNACOH blev godkendt af CISU efter mistanke om omfattende 
korruption. Problemerne med NAPE gjorde, at Margrethe Smidth og Sofie Pedersen måtte rejse 
afsted og lukke projektkonto. De fik tilbageført det indestående beløb, samt sikret 
projektbilen.  Den nye partner og projektet fungerer, det er de samme medarbejdere, som er blevet 
ansat, hvilket sikrer overlevering af viden. Der er småproblemer, som justeres hen ad vejen. 
Gruppen har via ZOOM haft et kapacitetsopbygningsforløb med UNACOH. De har diskuteret 
plakater, undervisningsprogrammer, målgruppe og afholdt toksikologi kursus. ZOOM har været et 
godt redskab, flere kan være med, og det giver andre perspektiver. 
 
Projektgruppen består af Rasmus Køster-Rasmussen, projektleder, Johan Anker Allerup, junior 
projektleder, Sofie Pedersen, projektkasserer, Agnete Vienberg, junior projektkasserer, Asta 
Selloane Sekamane, Margrethe Smidth, Peter Appel, Marie Brasholt, Hanna Kruse, Birgitte 
Stoffersen, Mikkel Gerken, Cordelia Smidth, Maya Lahmy. 
  
 
Guldgruppens Tiira Summit projekt i Uganda er sat på pause pga. rejserestriktioner i forbindelse 
med COVID-19. Diálogos fik bevilliget 499.861 kr. til en periode 17.01.2020 til 30.06.2020.Der er 
bevilliget udsættelse til afslutning foreløbig senest 30.06.2021.  
 
Projektgruppen består af Margrethe Smidth, projektleder, Sofie Pedersen, projektkasserer, Asta 
Selloane Sekamane, Peter Appel, Birgitte Stoffersen, Mikkel Gerken, Cordelia Smidth, Rasmus 
Køster-Rasmussen, Maya Lahmy. 
  
 
I Mozambique arbejder Diálogos guldgruppe i partnerskab med Medicus Mundi, som er 
meget hierarkisk opbygget og samarbejdspartnere er spanske udviklingsarbejdere. 
Projektet er et 4-årigt projekt. Diálogos leverede en træning af minearbejderne i at udvinde 
guld uden at bruge kviksølv og evaluerer projektet videnskabeligt.  Ved evalueringen er det 
påvist, at det ene sted er kviksølv-frit, og det andet sted foregår guldudvindingen uden at 
minearbejderne bruger kviksølv, da der er store nuggets i malmen. På rejsen i efteråret var der 
et trafikuheld, hvor Asta Selloane Sekamane og Margrethe Smidth var involveret.  
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Projektgruppen består af Rasmus Køster-Rasmussen, projektleder, Sebolelo Kirstine 
Mohapeloa, kasserer, Asta Selloane Sekamane, Margrethe Smidth, Peter Appel, Birgitte 
Stoffersen. 
 
Guldgruppen vil hjælpe de minearbejdere fra Uganda, som var i Thyborøn med en ny 
ansøgning i CISU. Minearbejderne har dannet en national paraplyorganisation, Uganda 
National Association of Artisanal and Small-scale Miners, UGAASM. Der arbejdes på en 
medborgerskabsansøgning på ca. 500.000 kr. Gruppen består af Sofie Pedersen, Chris 
Kuylenstierna, Cordelia Smidth, Margrethe Smidth. 
  
 
Læge Morten Steensen, var udsendt som anæstesilæge af Læger Uden Grænser i Burundi og har 
siden forsøgt at rejse penge til efteruddannelse af lokale læger. Diálogos forsøger at hjælpe med 
at rejse finansiering. Målet er at lave en uddannelsesfond, der skal muliggøre, at læger i meget 
fattige lande kan specialisere sig indenfor kirurgi og anæstesi, og derigennem løfte kvaliteten af 
sundhedstilbud i Burundi.  
Gruppen består af Morten Steensen, projektleder, Jan Bonde, Jette Palmus, Margrethe Smidth.  
 
Scientific Committee on Mining, Occupational Health and Safety er et uforudset resultat af 
Dialogos' Mineprojekter, idet ICOH, hvor komiteen hører hjemme, bad Erik danne og stå i 
spidsen for en komité om arbejdsmiljø i miner, se www.ICOH-Minosh.com. Som et af 
initiativerne fra denne komite, er det lykkedes at få FN til at pege på kvartsstøv i miner som 
en risikofaktor for TB og bede verdens landes regeringer specifikt om at have fokus på 
minedrift, og også sundhedsarbejdere, som særlige risikofyldte erhverv i forhold til TB smitte 
og forebyggelse. 
  
  
Fødevaresikkerhed – Prodeco, Bolivia. 
  
Gruppen har ændret fundraising og fået et samfinansierings-projektet igennem, med Prodeco og den 
tyske katolske organisation Misereor, om fødevaresikkerhed.  I alt fik Diálogos 333.607 kr. til et 2 -
årigt projekt, i Chuquisaca. Projektet er på DKK 1.346.624. Projektet omfatter forbedring af 
afgrøder og landbrugsproduktion. Selve projektstart blev udskudt pga. Corona og restriktionerne i 
Bolivia. Prodeco har lavet en COVID-19 handlingsplan. 
 
Alain Carretero, projektleder, Jesper Bernt Madsen, projektkasserer, Millie Kealy-Jensen og Jens-
Peter Bregnballe har lavet en ny ansøgning til CISU på 500.000 kr., under medborgerindsatsen. 
  
NPHF – ICOEPH Pesticidprojektet i Nepal er et 2½ års projekt, på 2 millioner i samarbejde 
med ICOEPH, som startede i 2017. Det er i fase 2 og slutter i 2020. Der er ansat et lokalt 
sekretariat i Chitwan. Projektet slutter snart, gruppen arbejder på en ny ansøgning. 
 
Gruppen består af Morten Staun, projektleder, Marie Brasholt, projektkasserer, Maj Back 
Nielsen, Katja Thøgersen, Erik Jørs, Helene Borup og Henrik Salomonsen. De mangler folk 
og vil gerne have flere medlemmer. 
 

4. Godkendelse af årsregnskab 
Årsregnskabet blev gennemgået af Inger Ahnfeldt.  
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Foreningens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 udviser 
et resultat på kr. -141.888 og en egenkapital på kr. 558.169. 
 
Foreningen har modtaget indtægter fra administrationsbidrag, kontingent og driftsstøtte fra Slots- 
og Kulturstyrelsen. I 2019 har foreningen dog modtaget færre penge i administrationsbidrag, 
samtidig har udgifter til møder i Danmark, ny forsikring og stigende lønudgifter betydet et 
underskud på 141.888 kr. På generalforsamlingen i 2019 forventede man et underskud på minus 
126.100 kr. 
 
Bemærkninger 

• Udgifter til forsikring skal fordeles forholdsmæssigt mellem grupperne. 
• Der har været ekstra udgifter til jubilæumsweekenden i Ry. 
• Der har været øgede rejseudgifter i Danmark, da formanden bor i Aalborg og ofte må rejse 

til København. 
• Det blev diskuteret, hvorfor man i 2019 har budgetteret med et underskud, samt årsagen til 

den store udgift på 420.439 kr. i personaleomkostninger. Der blev spurgt, om der var en 
aftale med bestyrelsen, om at bruge flere timer end 6 om ugen i bogholderiet. 

• Årets resultat var ikke korrekt gengivet på side 102 i revisionsprotokollatet. 
• Foreningens kritiske revisor deltog ikke og havde ikke tilkendegivet, hvad han mente om 

regnskabet. 

Konklusion 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med følgende forbehold: 

• Fejlen i revisionsprotokollatet skal ændres. 
• Bestyrelsen skal inden den underskriver regnskabet forholde sig til eventuelle kommentarer 

fra den kritiske revisor. 
 
Ny foreningskasserer 
Inger Ahnfeldt har valgt at trække sig som foreningskasserer efter mere end 10 år. Bestyrelsen 
sagde tak for Ingers dedikerede indsats og håber, at hun stadig vil være en livline for den nye 
kasserer. Der var bifald fra salen. 
 
Petra Jørs har heldigvis meldt sig som ny foreningskasserer, og bestyrelsen er glade for hendes 
tilbud og ser frem til fremtidigt samarbejde. 
 

5. Fastlæggelse af kontingent  
Generalforsamlingen besluttede at fastholde nuværende kontingent på baggrund af bestyrelsens 
indstilling, men anmodede samtidig bestyrelsen om at fremlægge et forslag til eventuel let øgning af 
kontingentet på næste års generalforsamling. De nuværende satser fastholdes indtil da: Husstand 
200 kr. Almindeligt 150 kr. Stud. 75 kr. for i år. 
 

6. Godkendelse af budget 
Petra Jørs fremlagde budget for 2020 med et underskud på ca. kr. 178.000. 
 
Generalforsamlingen godkendte budgettet, men med en kraftig henstilling til bestyrelsen, om at 
næste års budget skal være i balance, og at der skal ses på muligheder for besparelser i årets sidste 
måneder. 
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7. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
 

8. Valg til bestyrelse (på valg Margrethe Smidth, Rasmus Køster-Rasmussen, Alain 
Carretero, samt suppleanter) 

I henhold til vedtægterne er to bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år, og tre 
bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år. Katja Thøgersen trækker sig og hendes afløser vælges for 
et år. Alain Carretero ønsker at stille op, som suppleant for et år. Foruden de 4 
bestyrelsesmedlemmer skal der vælges to suppleanter.  Margrethe Smidth og Rasmus Køster-
Rasmussen genopstillede sammen med Sofie Pedersen og Chris Kuylenstierna og blev valgt uden 
modkandidater. Marie Brasholt og Alain Carretero blev valgt som suppleanter uden modkandidater. 
Jf. vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 

9. Valg af kritisk revisor 
Inger Ahnfeldt er valgt som kritisk revisor og afløser Jesper Bernt-Madsen. 
 

10. Evt. 
Peder Ahnfeldt-Mollerup spurgte ind til, hvilke projektideer der er i støbeskeen, da hans gruppe 
mangler overblik. Det er vigtigt, bestyrelsen tænker fremadrettet, og skaber et overblik over 
ansøgningerne, da det har betydning for budgettet på de næste projekter, som projektgrupperne 
ønsker at søge. Bestyrelsen vil skabe overblik på det førstkommende bestyrelsesmøde. Margrethe 
Smidth foreslår, at det opdaterede GANTT-skema over projekter bliver uploadet på foreningens 
hjemmeside. 
 
Annie Oehlerich spurgte, om Diálogos ønsker at lave en fælles rejsevejledning for alle grupperne i 
forhold til Corona. Svaret er, at Diálogos følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger, så ingen 
projektrejser bør foretages, før rejsevejledningerne tillader det. Forsikringen dækker, hvis man 
bliver syg, men ikke eventuel tabt arbejdsfortjeneste efterfølgende. 
 
Inger Ahnfeldt nævnte, at man skal sikre, at CISU er med på ideen, hvis bankforretningerne 
fremover ikke er samlet på en person. Lene Brynk Jensen gjorde opmærksom på, at hun overtog 
som bogholder, fordi der var for mange forskellige, som havde adgang, og der ikke var styr på de 
økonomiske sager. Bestyrelsen skal diskutere arbejdsgange. 
 
Margrethe Smidth spurgte om hjemmesiden overhovedet bruges, og om den kan laves om til en 
platform for alle grupper. Petra Jørs foreslog at få en foreningsside på Facebook. 
 
Afslutning af generalforsamling 
Dirigenten overdrog ordet til formanden, som takkede dirigenten, Marie, for god mødeledelse og 
Annie for referatet, og deltagerne for engageret og livlig debat. Derefter efter lukkede Margrethe 
Smidth mødet.  
 
 

 

 


