Diálogos ordinære generalforsamling - 17.april 2021
Generalforsamlingen afholdes på Zoom grundet Covid-19 retningslinjerne
Deltagere: Inger Ahnfeldt, Ane Bonde, Marie Brasholt, Alain Carretero, Lise Josefsen Hermann,
Mads Hestbech, Louise Hindenburg, Millie Kealy-Jensen, Erik Jørs, Petra Jørs, Chris van Cuyl
Kuylenstierna, Jesper Bernt Madsen, Annie Oehlerich (referent), Sofie Pedersen, Freddy Steen
Petersen, Søren Thymann Nielsen, Rasmus Køster-Rasmussen, Margrethe Smidth.
På den relevante første del af generalforsamlingen: Tony Jul Haugsted-Jacobsen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Beretning fra projektgrupper.
4. Godkendelse af årsregnskab.
5. Oplæg og fastlæggelse af kontingent.
6. Godkendelse af budget.
7. Indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelse (på valg er Erik og Chris samt suppleant poster).
9. Valg af kritisk revisor.
10. Eventuelt.
1.Valg af dirigent og referent.
Formanden Margrethe Smidth bød velkommen til den første virtuelle Generalforsamling i
Diálogos.
Bestyrelsen foreslog Annie Oehlerich, som referent. Annie blev valgt.
Bestyrelsen foreslog Marie Brasholt, som dirigent. Marie blev valgt.
Dirigenten konstaterede:
• Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne via e-mail og post samt
på hjemmesiden.
• Der var ingen som havde fuldmagter fra andre.
• De tilstedeværende medlemmer alle havde betalt kontingent og derfor kunne stemme på
generalforsamlingen.
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen satser på at afholde et sommermøde, hvor vi kan være sammen
i længere tid end på dette Zoom-møde med en stram tidsplan.
2.Beretning fra bestyrelsen.
Formanden Margrethe Smidth fremlagde beretning på vegne af bestyrelsen.
•
•

Der var ros til projektledermøderne.
Der efterlyses mere kommunikation om nyheder, som indførsel af mediatorrollen.

Ledelsesberetningen blev godkendt.
3.Beretning fra grupperne.
Regnskabsgruppen
Udarbejder et dokument, hvor man kan følge budgetudviklingen, og bankkontoen i projektet.
Forretningsgangen bliver forenklet.
Kommunikationsgruppen
Arbejder med hjemmesiden og har udarbejdet et interaktiv verdenskort, der er delt op i de
regioner, vi arbejder med. Tilmeldingsproceduren for nye medlemmer er blevet forenklet. Gruppen
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har udarbejdet formularer til brug af billedmateriale. Der vil være relevante formularer og skemaer
for de frivillige på én side. Der efterspørges mindst 5 gode billeder fra hvert projekt til en fælles
database til brug for hjemmesiden.
Bolivia
Prodeco
Samarbejdet med den tyske NGO Misereor går godt. I samfinansieringsprojektet har Prodeco
fundet 5 % af midlerne, Dialogos bidrager via CISU med 25 %, af finansieringen. Misereor er til
stede i Bolivia med landekontor, og de monitorerer projektet løbende. Gruppen satser på et større
4-årigt projekt til 10 millioner med langsigtede strategi muligheder. Gruppen lavede to
ansøgninger, en til Nexus-puljen hos CISU og en til Novo Nordisk, begge blev afvist.
Plagbol
Pesticid: Gruppen har arbejdet siden 2001 med Plagbol. Pesticidprojektet sluttede 1. april, 2020.
Fokus har været restsprøjtning ved madvarer, adfærdsændring og fundraising.
Guld: Guldprojektet startede denne sommer og arbejder både i lavlandet og i højland. Plagbol
arbejder på at forankre projektet nationalt. Der er ansat en ny medarbejder med teknisk viden.
Plagbol er kommet med i et netværk med flere NGO’er. Projektet har været ramt af politisk uro,
oversvømmelser, Corona, m.m. Næste store spørgsmål er, hvornår de filippinske minearbejdere
kan rejse til Bolivia.
Uganda
Free Your Mine
Et træningsprojekt i samarbejde med UNACOH. Der har været afholdt virtuel træning og møder i
løbet af året mellem Danmark og Uganda. Det ene projektområde har kørt træning under Corona
restriktionerne. Det andet er ved at starte op. Det ene områdes guldgravere har fået en af de første
licenser til at drive minearbejde. En anden udløber af projektet er, at Uganda fik en minelov
igennem for 3 dage siden. Der er ved at komme afslutning på korruptionssagen, det ser ud til, at
det drejer sig om kr. 6.000, der ikke kan redegøres for fra den tidligere partner NAPE. Gruppen har
engageret revisor til at finde en endelig løsning. Gruppen har sendt ny 2-årig ansøgning til CISU ved ikke at søge et 3-årigt projekt, er der mulighed for at andre grupper som Karamoja-gruppen,
kan søge et større projekt i år.
Tiira Summit
Et oplysningsprojekt, der er sat på pause grundet Corona og efter aftale med CISU. Ideen er at
diskutere fordele og ulemper ved den kviksølv-fri metode med brug af Borax. Sandsynligvis mener
kritikerne ikke, at guldgravere vasker guldet godt nok. Ved den kviksølv-fri metode er vask af
guldet en meget væsentlig del af guldudvindingen.
Interkulturelt projekt i Karamoja
Er i gang med fase 3. Det er lykkedes at afholde online møder med partner og bestyrelsen i
Karamoja. To danske konsulenter har lavede slutevaluering, og har sat fingeren på de ømme
steder. Fortalervirksomhed og lobbyarbejde er de største udfordringer lige nu. Gruppen har søgt
CISU med en ny ansøgning. Der er søgt mange penge i CISUs pulje, så gruppen kører med en
plan B om no cost extension, hvis der kommer et afslag.
Under bemærkninger foreslås det, at Prodeco og Karamoja-gruppen holder et fælles møde mellem
grupperne for at udveksle erfaringer. Grupperne anser det for meget relevant og vil arrangere
dette.
Pesticid
Projekt med UNACOH er afsluttet. Diálogos startede ud med sprøjtemidler og slutter med
guldgravning. UNACOH har dækket store områder med advocacy og træning af bønder. Der er

Carit Etlars vej 6 - 1814 Frederiksberg - Denmark - sekretariat@dialogos.dk

3

skrevet flere videnskabelige artikler og en klimaansøgning til Danida om et nyt samarbejde med
flere universiteter i Danmark, Sverige, Schweiz og Uganda er i gang.
Mozambique
Guld
Gruppen foretog projektbesøg, inden COVID-19 restriktioner satte ind. I det projekt område, hvor
samarbejdet foregik med de lokale organisationer, var der ingen brug af kviksølv overhovedet ved
guldudvinding. Der er skrevet en artikel og en er på vej.
Nepal
Nepal Public Health Foundation - Pesticid
Pesticid Projekt er afsluttet, ICOEPH lavede en ny ansøgning til CISU, som blev afvist. Gruppen
har søgt endnu en gang. Simrin den tidligere projektleder fik publiceret en videnskabelig artikel,
som er i trykken lige nu. Simrin arbejder nu som koordinator med et affaldsprojekt finansieret af
CISU.
4.Godkendelse af årsregnskab.
Årsregnskabet blev fremlagt af Foreningskassereren Petra Jørs på vegne af bestyrelsen.
Foreningens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 udviser et
resultat på kr. -51.064 og en egenkapital på kr. 507.115.
Den kritiske revisor Inger Ahnfeldt Mollerup har sendt kommentarer til årsregnskabet til formand og
kasserer. Hun finder dem besvaret i Petras gennemgang.
Andre bemærkninger til budgettet var, at udgifter til forsikring under projekt rejser er fordelt på de
enkelte projekter. Posten kr. 10.706 til film, internet, oplysning er blevet brugt til trykning af
DialogosNyt, denne dækkes af Pesticid Projektet med UNACOH.
Inger spurgte vedrørende regnskab og revision, der er steget fra 26.250 kr. til 35.625 kr. Petra
forklarede, at Ebbe har haft ekstra arbejde. Inger spurgte, hvordan lønmidlerne på kr. 308.628 i
2020 er fordelt. Petra meddelte, at det cirka er 50/50 %. på bogholder og sekretær. I og med, at
sekretæren er sat ned i tid til 10 timer i 2020, bliver udgifterne mindre i 2020 samt, at der har været
større hold med bogholder timer.
Årsregnskabet blev vedtaget.
5.Oplæg og fastlæggelse af kontingent.
Det blev på sidste generalforsamling foreslået, at bestyrelsen så på en forhøjelse af kontingentet.
Bestyrelsen har gennemarbejdet flere ideer og foreslog at forhøje det nuværende kontingent som
nedenstående viser:

Medlemskab Foreslået kontingent Tidligere kontingent
Husstand

300 kr.

200 kr.

Almindelig

200 kr.

150 kr.

Studerende

100 kr.

75 kr.

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.
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6.Godkendelse af budget.
Foreningskasseren Petra Jørs fremlægger budgettet på vegne af bestyrelsen.
Estimeret indtægter
Estimeret udgifter
Estimeret underskud

279.100 kr.
317.000 kr.
37.900 kr.

Jesper stillede et spørgsmål vedr. nye projekter, hvis man kun estimerer, at foreningen har en
indtægt på 70.000 kr., udnytter foreningen ikke hele loftet, 7 % af 6 millioner er 420.000 kr. Marie
svarede, at CISUs loft ikke går på den årlige omsætning, men på hvad vi søger.
Inger spurgte, hvorfor mødeudgifter er sat meget lavt, der vil være rejseudgifter igen, Petra
svarede, at der er afsat 15.000 kr. til rejseudgifter
Jesper nævnte, at projektstøtte før var et punkt i budgettet, og opfordrede bestyrelsen til at
overveje igen at sætte det på budgettet.
Sofie opfordrede til, at man sender miniansøgninger afsted senest i sommerferien før CISUs kasse
tømmes.
Budgettet blev godkendt.
7.Indkomne forslag.
Ingen forslag er kommet før fristen den 7.april 2021.
8.Valg til bestyrelse.
I henhold til vedtægterne er to bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år, og i lige år er der tre
bestyrelsesmedlemmer på valg. På valg i 2021 er Erik Jørs og Chris Kuylenstierna. Begge vil
gerne stille op igen og blev genvalgt uden modkandidater.
Til suppleantposterne meldte 3 kandidater sig. Der blev stemt om via on-line pools.
Resultatet blev, at Millie Kealy-Jensen blev valgt som 1. suppleant og Marie Brasholt som 2.
suppleant.
De fleste suppleanter har hidtil deltaget i bestyrelsesarbejde, selvom de ikke er del af det formelle
bestyrelsesarbejde. Derudover er der åbne bestyrelsesmøder, hvor medlemmerne er velkomne til
at deltage.
Valg af kritisk revisor.
Inger opstiller igen. Inger genvælges.
9.Eventuelt.
Lise skal til Bolivia igen om et par måneder og vil gerne arbejde med Dialogos igen. Lise vil gerne
tilknyttes kommunikationsgruppen på sidelinjen.
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