Referat af Stairways generalforsamling 27. april 2008
Stairway Danmarks formand Søren H. Sørensen bød de 17 deltagere velkommen til Rødkilde Gymnasium - til
Stairways årlige generalforsamling.

1.Valg af dirigent
Hans Tolstrup blev valgt
2. Formandens beretning
2007 har været et godt og spændende år for Stairway. Der er blevet investeret i nye bygninger, en ny
hjemmeside er kommet i drift, der er arbejdet intensivt med tegnefilmen Red Leaves, og oplysningsarbejdet på
Filippinerne har kørt på højtryk. Det har alt sammen været muligt takket være en stærk opbakning fra
medlemmerne og tilskud fra en række fonde og legater.
Og ikke mindst Rødkilde Gymnasiums utrættelige indsats for at samle penge ind.
Læs hele formandens beretning med flere detaljer
3. Godkendelse af regnskab
Jeanette aflagde beretning ud fra det omdelte regnskab. Det har været et godt år for Stairway med et
overskud på 500.000.- mod et underskud sidste år på 70.000.Der er blandt medlemmerne usikkerhed om, hvornår kontingentet skal betales. Nogle har ikke betalt siden
2005. Vi vil nu forsøgsvis udsende girokort sammen med indkaldelse til generalforsamling. Dvs. i begyndelsen
af marts.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Birgit, Lisbeth og Aage ønsker at udtræde af bestyrelsen, men vil gerne stadig være med ved specielle
opgaver. Der skal lyde en stor tak fra Stairway Danmark for jeres indsats gennem mange år.
Susanne Tørnkvist indtræder i bestyrelsen. Sanne har med sin familie boet ½ år i området tæt på Stairway.
Sanne skal i første omgang arbejde sammen med Tune om hjemmesiden og om den eksterne kommunikation.
5. Valg af revisor
KPMG blev genvalgt, en stor tak til KPMG for deres støtte.
6. Forslag fra medlemmer
Bo Busk Madsen fra Gymnastikhøjskolen Ollerup fortalte, at der sikkert fremover er gode muligheder for
scholarship. John Cris, som tilhører youth-staff på Stairway, starter til august en idrætslederuddannelse på
Gymnastikhøjskolen Ollerup - i første omgang 4½ måned med mulighed for forlængelse.
7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet på 150 kr og 75 kr for studerende og pensionister bibeholdes.
8. Eventuelt.
Bo Busk Madsen giver udtryk for, at Stairway er et unikt og fantastisk projekt. Mange Danida-projekter koster
en masse penge og bliver måske ikke altid til så meget. Bo vil gerne støtte bestyrelsens arbejde i specifikke
opgaver.
Bestyrelsen takkede endnu en gang Hans Tolstrup for den enestående indsats, som Rødkilde Gymnasium gør
for Stairway. Hans kunne også sige, at deres indsamling til Stairway betyder meget for hele skolen og for
eleverne, det giver en fælles værdi og godt sammenhold. Man er på skolen meget glade for Lasses årlige
besøg. Næste Stairway-dag på Rødkilde Gymnasium er d. 19. september 2008.

Søren sluttede med at takke dirigenten, mødedeltagerne samt en stor tak til Ellen Jørgensen for kaffe og
dejligt hjemmebag.

Referat Vibeke Kamp

