Referat: Generalforsamling 2016 for
Jysk landsbyudvikling i Nepal
Den Kreative Skole, Silkeborg, 17/4 -2016

1. Vibeke Hansen vælges som dirigent og Jonas Lindstrøm som referent.
2. Formandens beretning (se bilag) tages til efterretning af generalforsamlingen.
3. Poul gennemgår regnskabet (se bilag). Kassebeholdningen er 1.203.409 kr., men langt de
fleste penge er en donation fra Grundfos, der er øremærket til projekter, og udgifter skal
derfor primært dækkes via gaver og kontingenter. Regnskabet godkendes uden
bemærkninger.
4. Vedtægtsændringer som foreslået på dagsordenen bliver enstemmigt vedtaget af de 38
stemmeberettigede. Ingen øvrige forslag.
5. Lone gennemgår status og budget for projekter 2016-2017 (se bilag). Lone bemærker at
mange tal i budgettet er usikre endnu, men at det interessante tal er de ca. 62.000 kr. i
udgifter, vi skal finde via egenfinansiering. Efter Lones gennemgang af budgettet kom
følgende bemærkninger og spørgsmål fra generalforsamlingen:
a. Det bemærkes at børnehaveprojektet ikke er at finde på budgettet, så bestyrelsen
vil genoverveje det, så børnehaveprojektet kommer på.
b. Det bemærkes at man til hvert projekt i budgettet kunne skrive, hvor finansieringen
kommer fra.
c. Der spørges hvorfor Effective Communication er så dyrt ift. fx skoleprojektet?
Formanden svarer, at man her har valgt at betale Nick og Debbies flybilletter til
Nepal.
d. Der spørges, om vi har søgt midler hos CISU? Formanden svarer, at det overvejes i
forhold til et projekt omkring styrkelse af vores partnerorganisation i Nepal.
Ansøgning af CISU er et stort arbejde, der stilles særlige krav til ansøgningen.
6. Bestyrelsen anbefaler, at kontingent bibeholdes på 150 kr. Det godkendes uden
bemærkninger.
7. Kasseren er på valg, og Poul Frits Nielsen genopstiller ikke. Nuværende bestyrelsesmedlem
Hans Jørn Hansen stiller op som kasserer og vælges. Da vedtægtsændringerne i punkt 4
blev vedtaget skal der også vælges en næstformand, en sekretær og en
kommunikationsansvarlig. Christian Kolthoff stiller op som næstformand og vælges. Leif
Hoven stiller op som sekretær og vælges. Michelle Bach Lindstrøm stiller op som
kommunikationsansvarlig og vælges.
8. Anne-Marie Koch Jørgensen genopstiller som suppleant, og bliver valgt.
9. Marianne Nielsen genvalgt som revisor og Elin Sonne genvalgt som revisorsuppleant.
10. Intet under eventuelt.
20.4.2016
Jonas Lindstrøm

