
Referat fra bestyrelsesmøde Diálogos, d. 28. juni 2021.

Deltager: Margrethe, Sofie, Rasmus, Erik, Chris, Petra, Maria, Millie (referent). 

Afbud Annie.

Dagsorden: 
Gennemgang af referat, fra 28.06.2021

1. Nyt fra formand.
2. Nyt fra kasserer.
3. Lukket punkt.
4. Nyt fra sekretariat.
5. Nyt fra projekter og grupper.
6. Næste møde.
7. Eventuelt.

 
1. Nyt fra formand

Ansøgninger til sept.
Gruppen for det interkulturelle medicinprojekt i Uganda har efter grundige overvejelser valgt ikke
at genansøge om midler hos CISU til september. 
Begrundelse for beslutning er baseret på et møde med CISU, hvor konklusion for den nuværende
projektansøgning er, at det vil være meget urealistisk, at vi vil få pengene til projektet. Anbefalinger
fra CISU er ikke at genansøge med dette projekt, men at sende en helt ny ansøgning med et nyt
fokus,  ny målgruppe eller nyt geografiske område. Ved et projektmøde var der enighed om, at
projektgruppen hverken har tid eller ressourcer til at udforme en ny projektansøgning inden
september.  
At det interkulturelle medicinprojekt ikke søger til september, har betydning for Diálogos som
forening. 
Guldmineprojektet i Uganda søgte oprindeligt om et 2 års projekt, men med et højere loft til
midler vil det give mening at ansøge om et 3 års projekt. Margrethe vil kontakte CISU og høre, om
det er muligt at genansøge med visse ændringer.
Der er også mulighed for at starte guldmineprojektet i Nicaragua som pilotprojekt. Peter har været
mødtes med Ervin i Nicaragua. Chris tror, det vil være muligt at ansøge om et pilotprojekt til ½
million kroner til september. 
Erik vil kontakt Agri i Uganda, om de vil kunne være klar med en ansøgning til et projekt. 
For at sikre vores partnerskab med KIMHECOP blev det foreslået, at der udvikles et mindre projekt,
hvor der søges en ½ million til et pilotprojekt. Millie tager kontakt til projektgruppen og drøfter
muligheden. 
 
Nyhedsbrev
Der udarbejdes et nyhedsbrev, hvor indholdet drøftes. Mulige emner kan være:

● Diálogos’ høringssvar til udviklingsstrategi.
● Er par linjer fra hvert projekt.



● Eller evt. formandsbrev om opdatering og highlights.
● Sommerfest invitation i nyhedsbrev. 

 
Organisationsdiagram
Organisationsdiagram videreudvikles. 
 

2. Nyt fra kasserer

PBS har ikke været opdateret i 3 år, som betyder, at medlemslisten og adresser ikke er opdateret. 
Da kontingentopkrævningen i maj måned ikke indeholdt stigningen i kontingent, som blev vedtaget
på generalforsamlingen, sendes der en ekstraregning til medlemmerne til august. 
Foreningsøkonomi består af:

● Diálogos foreningen økonomi.
● Budgetter til projekter.
Fremadrettet, præsenteres bestyrelsen for foreningens økonomiske status hvert kvartal. 
 

3.Lukket punkt
 

4.Nyt fra sekretariatet

Når der oprettes et nyt projekt, er det nødvendigt, at banken får en kort beskrivelse af projektet for
at oprette projektkonti. Margrethe får et eksempel fra det nye samarbejdsprojekt med ICOEPH
sammen med en skabelon lagt på hjemmesiden.

Når projektet lukkes, er det projektlederens ansvar at afslutte projekter, det er ikke en opgave for
sekretariatet.

5. Nyt fra projektet og grupper

Bolivia – guldmine projekt v/Chris
Projektet kører godt. Der afholdes zoom møde på fredag d. 2. juli, hvor der bliver præsenteret
årsrapport.
Der er er håb om, tre ekspert guldgravere fra Flipperne kan rejse til projektet i Bolivia. Der
planlægges projektbesøg  til september, hvor Peter og Chris tager afsted (hvis muligt). På
nuværende tidspunkt er der 10 dages karantæne for indrejsende.  
Nepal projekt v/Marie
CISU har godkendt afslutningsrapporten. Der er et meget lille beløb til overs fra projektet. Det vil
blive administreret  af projektgruppen i Nepal.
Henrik fra ICOEPH skal lave en aftale med Diálogos om administrationen af det nye projekt i Nepal.
Marie faciliterer kontakten mellem Henrik og Margrethe. 
Uganda guldprojekt v/Rasmus og Sofie
Der vil blive søgt om no-cost extension. 
I lys af den nye situation vil gruppen søge om ekstra 1-1½ million til genansøgningen om
guldprojekt i Uganda hos CISU til september. 



 
Kommunikationsgruppe
Det går meget godt, og gruppen er næsten i mål med hjemmesiden. Der arbejdes med et virtuelt
opslagstavle concept, hvor der blandt andet kan laves en to-do-liste. 
Der arbejdes videre med henblik på et format, der skal bruges til visning af projektbilleder. 
Der er nu udarbejdet en skabelon for en concept note. Den  blev brugt til Bolivia projektet samt
Uganda. De kan bruges som eksempler for beskrivelse af andre projekter. 
 
Festudvalg
Sommerfest afholdes d. 28. august 2021 kl. 15.00 i Sydhavnen.
Alle er velkomme til at tage venner med, som kunne være interesseret i at være medlem af
Diálogos og aktiv i projekterne.
Der vil være fagligt input og derefter mulighed for bad, netværk og hygge.
Muligvis kan Chris og bandet spille om aften.
 
 
6. Næste møde 

Mandag d. 30. august kl.19.

7. Eventuelt 

Den vedtagne 14 dage regel for udlandsrejse i forbindelse med projektbesøg drøftes. Reglerne skal
tolkes på den måde, at rejsen bestilles som sædvanlig i god tid  med mulighed for at afbestille
rejsen og at få rejsen refunderet. 
Der er lavet en studenterkontrakt i forbindelse med Plagbol Bolivia projektet, hvor der er tale om
en studietur til projektet til oktober. Det er vist uklart om, hvilke betingelse/retningslinjer
studenten må rejse under. Rejser student som repræsentant for Diálogos eller  for
universitet(SDU)? Gælder Diálogos retningslinjer om udlandsrejser og Covid-19 restriktioner også
for studenten? Margrethe vil kontakte Erik for at få afklaret, hvilke regler der gælder de studenter,
der har et samarbejde med Diálogos.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


