Referat af Stairways generalforsamling 26. april 2009
20. maj 2009
Stairway Danmarks formand Søren H. Sørensen bød de ca. 30 deltagere velkommen til
foreningens generalforsamling, som blev holdt i ØK’s gamle hovedkvarter Asia House i
Københavns Frihavn.
Inden den formelle del af programmet gik i gang, gav Ole Wiberg fra ØK en kort introdktion
til det traditionsrige hus, som engang husede en af Danmarks største og mest
betydningsfulde virksomheder - med stærke bånd til netop Filippinerne.
1. Valg af dirigent
Nils Vilsbøl blev valgt.
2. Formandens beretning.
2008 har atter været et godt og spændende år for Stairway med mange aktiviteter både i
Danmark og på Filippinerne. Indsamlinger og fundraising har igen opnået et meget højt
niveau. Det giver os nogle unikke muligheder for at udføre det vigtige arbejde omkring børns
rettigheder på Filippinerne og i Østasien. Formanden fremhævede især:

I Danmark har foreningen indsamlet rekordmange penge til projektet, nemlig
1.626.754 kr. Det skyldes bl.a. meget store donationer fra en række private fonde.
Listen over bidragydere findes på hjemmesiden.

I Flippinerne har vi investeret i nyt gæstehus, nye træningsfaciliteter, udviklet en ny
organisationsstruktur og sat ekstra turbo på spredningen af Stairways metoder til
forebyggelse af sexmisbrug af børn, bl.a. gennem en ny bevilling fra Danidas
Minipulje.

Arbejdet med oplysning og netværksdannelse i Danmark er blevet styrket, bl.a.
gennem en gadeaktion i maj i samarbejde ed bl.a. Dansk Vietnamesisk Forening
(som vi også har indledt et egentligt projektsamarbejde med) og gennem den
teaterturne i Danmark, vi er ved at forberede lige nu.
2. Godkendelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet, som viste, at vi i 2008 har haft indtægter på 1.626.754
kr. - en stigning på ca. 250.000 i forhold til 2007, som også var rekord. Kun ca. 340.000 kr.
af disse stammer fra offentlige tilskud (Danidas Minipulje samt Tips & Lotto). Næsten 80% af
indtægterne er således privat indsamlede midler fra medlemmer, fonde, virksomheder og
salg af produkter fra Stairway.
På udgiftssiden har vi brugt 118.400 kr. i Danmark, primært til kontorartikler, porto, edb
samt to bestyrelsesmedlemmers rejser til projektet i Filippinerne. Ca. 1,5 mio. kr. er overført
til projektet i Filippinerne. Det er ca. dobbelt så meget som i 2007 og skyldes de store
udgifter til bl.a. byggeri af nye kursuslokaler.
Foreningen har ved årets udgang aktiver for 859.173, hvoraf en del er øremærket til udgifter
på Filippinerne i 2009. Alligevel har foreningen Stairway Danmark en fornuftig
kassebeholdning, som sætter os i stand til at sikre aktiviteterne i Filippinerne også i tilfælde
af kriser eller uforudsete hændelser.
4. Valg til bestyrelsen
Den siddende bestyrelse blev genvalgt uden modkandidater.
5. Valg af revisor
KPMG blev genvalgt, en stor tak til KPMG for deres støtte, også i forbindelse med
udarbejdelsen af ’NGO-profilen’, en gratis analyse af bl.a. Stairways organisation,
styrker/svage sider samt strategiske styrke.
6. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet på 150 kr og 75 kr for studerende og pensionister bibeholdes.
8. Eventuelt
Der var stor diskussion og spørgelyst og mange rosende ord til projektet og bestyrelsen for
en god indsats. Desuden meldte en række medlemmer sig på banen med ønsket om at blive
involveret aktivt i foreningens arbejde. Dette blev modtaget med stor glæde!
Som afslutning på eftermiddagen viste vi en kort film med et råt sammenklip af den
teaterforestilling, so vil være det bærende element i den turne med Stairways teatertrup, vi
planlægger til september.
Formanden sluttede dagen med en stor tak til alle Stairways støtter og venner, og til ØK for
værtsskabet i det smukke og stemningsfulde Asia House.
Referent: Tune Nyborg

