Referat af generalforsamling i Stairway Danmark 	
  
søndag d.3.april 2011 kl.13-15.
Referant: Claus Abildgaard

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor
Forslag fra medlemmer
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt.

1. Valg af dirigent:
Claus Abildgaard blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
Formand Søren Sørensen aflagde sin sidste beretning som formand. Den skriftlige beretning vedhæftes.
Beretningen blev godkendt, og generalforsamlingen takkede Søren for en stor indsats som formand i 4
år. I forlængelse af beretningen fortalte Tune Nyborg om turen til Stairway og viste helt friske billeder og
tegninger.

3. Godkendelse af regnskab
Foreningens kasserer Marianne Abildgaard gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Regnskabet viser
et underskud på 295.060 kr. i forhold til en indtægt på 853.688 kr. Foreningen havde herefter ved
udgangen af 2010 en egenkapital på 773.663 kr. Underskuddet var ’planlagt’ i den forstand at vi i 2010
har neddroslet vores fundraising for at sikre, at indtægterne svarer til de reelle behov i Filippinerne.
Foreningens mål er at have solid reserve til vanskelige tider, men kassebeholdningen må omvendt ikke
bliver større end nødvendigt.

4. Valg af revisor
KPMG blev genvalgt som revisor. KPMG reviderer foreningens regsnakb uden beregning.

5. Forslag fra medlemmer
Der var ingen forslag fra medlemmerne.

6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er uændret 150 kroner for almindelige medlemmer og 75 kroner for studerende og
pensionister.

7. Valg til bestyrelse
Bestyrelsen består nu af: Søren Sørensen, Tune Nyborg, Claus Abildgaard, Marianne Abildgaard,
Marianne Schmitto, Nils Vilsbøl, Lisbeth Weichel.
Suppleanter er Kasper Lipsø, Katrine Nyholm og Jeanette Ptak.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, så Tune Nyborg er formand, Marianne
Abildgaard er kasserer og Nils Vilsbøl er sekretær.

Til stede på generalforsamlingen var (tilgiv mig, hvis navnene ikke er helt rigtige):
•
•
•

Ole Wiberg ØK/Asia House.
Søren Sørensen formand Stairway.
Carsten Soender arkitekt – besøgt Stairway for nylig.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marianne Schmitto best medl
Annette Egeberg medlem, besøgt Stairway 1 gang, vil gerne hjælpe.
Marianne Abildgaard best medl
Gurli Abildgaard medlem – mor til 2 best medl
Christian Lund tidl formand Stairway – arkitekt – boet på Stairway i flere omgange
Tune Nyborg NY formand i Stairway, netop hjemkommet efter 6 uger derude
Karen Skou tidl best medl, gift med Tune og netop hjemkommet efter 6 uger derude
Mette Skou - besøg på Stairway/datter af Karen og Tune
Milagros ’Baba’ San José, filippiner, med i Stairways styregruppe vedr. DANIDA bevilling
Birgit Lind netop hjemkommet fra Stairway, alt mulig kvinde, har besøgt Stairway 8 gange
Katrine Nyholm tidl formand, best medl, har besøgt Stairway mange gange
Svend Rønne, alm tilfreds medlem, arbejder på fondsansøgning.
Vibeke gift med formand Søren, har besøgt Stairway flere gange
Claus Abildgaard, fundraiser, best. medl, besøgt Stairway 2 gange
Peter Rosting, æresmedlem af Stairway, tidl. ambassadør i Manila
Poul Krog, generalkonsul for Filippinerne med kontor på Jægersborg Alle
Carsten Rentemand, alm interesseret via Ole Wiberg
Joline, filippinsk kvinde – gift med Carsten
Jens Gehl, advokat, har hjulpet og besøgt Stairway mange gange. Med i Goldtooth og mange
fondsansøgninger
Bolette Bramsen medlem, har hjulpet Stairway i forskellige sammenhænge
Kasper Lipsø, suppleant, bestyrer af Facebook gruppen og med i DANIDA styregruppen
Anne Mette, Kaspers kæreste, almindeligt interesseret
Nils Vilsbøl best medl- besøgt Stairway 2 gange
Ellen, Nils` kæreste og almindeligt medlem.

Efter generalforsamlingen
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på et møde på Cafe Dag H med Tune Nyborg
som ny formand.
Tune fremsætter mødeforslagsdatoer via mail snarest.
Katrine kontakter Lasse for at justere aftalerne omkring voluntørdelen.
Claus gennemgik den fremsendte ønskeliste i forhold til at søge midler til forskellige projekter.
Marianne Schmitto fik solgt forskellige varer fra butikken, og vi diskuterede muligheder for at få flere
varer hjem.
Vi diskuterede forskellige muligheder for at holde fast i målet om at have mindst 500 medlemmer.
Referent
Claus Abildgaard

