Referat af generalforsamling i Stairway
Danmark
Søndag d. 15. april 2012
Generalforsamlingen blev holdt i Bryggens Kulturhus i København søndag d. 15 april 2012.
Mødet blev holdt i Bryggens Kulturhus i København med deltagelse af ca. 25. mennesker.
Desværre havde PostDanmark begået en alvorlig fejl forud for generalforsamling: Vores
seneste blad (som bl.a. indehold indkaldelsen til generalforsamlingen) var ved en fejl ikke
blevet sendt ud til medlemmerne. Derfor havde mange ikke hørt om arrangementet - og
fremmødet var derfor lavere end vi havde håbet.
Bestyrelsen beklager meget denne fejl, som vi håber aldrig vel gentage sig!
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

1. Valg af dirigent.
Nils Vilsbøl blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning.
Foreningens formand Tune Nyborg fremlagde beretningen på bestyrelsens vegne og
fremhævede en række af de markante resultater, vi har nået i det forløbne år.
2011 var på mange måder et vigtigt og skelsættende år for foreningen Stairway Danmark –
og ikke mindst for Stairway Foundation Inc., vores mangeårige partner i Filippinerne:
•
•

•
•

Vi fik søsat et nyt, stort projekt om spredning af Stairways metoder til forebyggelse
af sexmisbrug af børn med 3 mio. kr. i støtte fra Danidas Projektpulje.
Vi traf beslutning om at købe den jord, Stairways center ligger på. Stairway Danmark
har forpligtet sig til at betale halvdelen af købesummen på 2,2 mio. danske kroner
over fire år.
Vi tog hul på et nyt spændende projekt om styrkelse af mangyanerne i bjergene bag
Stairway.
Vi tog fat på det foreløbig sidste, større byggeri på Stairway: Et nyt hus til drengene
med skole, sovesale og fællesrum.

Det var alt sammen muligt takket være en stor opbakning fra både Danmark og en række
andre lande – og ikke mindst det kæmpe arbejde, som Stairways engagerede medarbejdere
yder hver eneste dag i Filippinerne.
I det kommende år skal vi i Stairway Danmark bl.a. arbejde med følgende vigtige opgaver:
•

Vi skal fastholde en stærk indsats omkring fundraising, så vi også i 2012 kan nå op
mod 1 mill. kr. i støtte fra fonde, virksomheder og legater.

•

Vi skal udarbejde en ny ansøgning til Danidas Projektpulje om støtte til Stairways
arbejde med at uddanne politifolk og ansatte i Socialministeriet DSWD i forlængelse
af det eksisterende ’Break the Silence’ projekt. Samtidig skal vi følge det
eksisterende projekt tæt og sikre god monitorering og afrapportering.

•

Vi skal finde en holdbar pensionsløsning for Lars Jørgensen og Monica Ray. De vil
ikke kunne modtage dansk folkepension efter et liv i udlandet, og deres løn er p.t. så
beskeden, at de ikke selv kan spare tilstrækkeligt op.

•

Vi skal sikre en løbende udvikling af foreningens egen kapacitet og af den faglige
kompetencer i bestyrelsen og kredsen af aktivister, så vi fortsat kan være en sikker
støtte for arbejdet i Filippinerne.

Formanden sluttede med at rette en stor tak til alle de mange, der har støttet vores arbejde i
årets løb. Lige fra vores mange medlemmer og de unge på Rødkilde Gymnasium til de
virksomheder og fondsbestyrelser, som har valgt netop os ud af bunken af ansøgere.
”Stairway Danmarks arbejde er helt afhængig af de mange mennesker, som lægger deres
frivillige og ulønnede engagement i foreningen. Tak til jer alle. Vi kan være stolte af det, vi
udretter, og jeg er sikker på, at vi går en stærk fremtid i møde med så mange gode
mennesker med i kredsen”, sluttede han.
Formandens beretning blev suppleret af to ’øjenvidneberetninger’ fra medlemmer, som har
ophold sig i flere måneder på Stairway i Filippinerne denne vinter.
Arkitekt Carsten Sønder har arbejdet frivilligt på byggeriet af det nye drengehus i
december og januar. Han fortalte om de visioner, der ligger bag byggeriet og om de
udfordringer, et stort byggeprojekt uværgeligt løber ind i. Han viste desuden en lang række
fotos fra byggefasen, og det står klart, at huset bliver helt fantastisk.
Birgit Lind, mangeårig frivillig i Stairway, har i det forløbne år boet på centret i to omgang
af tilsammen seks måneders varighed. Hun fortalte både om det meget succesrige
syværksted, hun har etableret, og om det store arbejde med at indrette ’child friendly
spaces’ på 25 politistationer i Manila. Det sidste initiativ er en del af Stairways samarbejde
med det nationale politi, hvor vi forsøger at øge indsatsen omkring børn og børns rettigheder
– bl.a. ved at opgradere politistationer og dermed tilføje familie- og børneindsatsen mere
prestige internt i politikorpset.
Begge har udført et kæmpestort og ulønnet arbejde for Stairway, som de fortjener den
største tak og anerkendelse for.
Den samlede beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Godkendelse af regnskab.
Kasserer Marianne Abildgaard fremlagde det reviderede regnskab. I løbet af 2011 har
Stairway Danmark haft indtægter for hele 1.892.929,94 kr. I dette tal ligger tilskud til fra
Danidas Projektpulje på 552.000 kr., men selv uden Danida-pengene ligger årets resultat
mere end en halv million over 2010. Som det fremgår af regnskabet, skyldes væksten især
at vi har modtaget lige knap 1 million kroner fra fonde, virksomheder og legater. Det skyldes
ikke mindst en stor og solid indsats fra fundraising gruppen Claus Abildgaard, Svend Rønne
og Søren H. Sørensen samt vores gode ven advokat Jens Gehl.
Alligevel gav 2011 et underskud i foreningen på 173.384,82 kr. Det skyldes først og
fremmest, at vi overførte første rate af vores del af købet af Stairways jord på 350.000 kr. I
de kommende tre år skal vi betale noget mindre, nemlig 250.000 kr. for jorden. Samtidig har
vi aftalt med Stairway Foundation, at de budgetterer med, at vores øvrige driftstilskud ikke
overskrider 750.000 kr. årligt. Dermed forventer vi, at vi vil kunne skabe balance mellem
indtægter og udgifter i de kommende år.
Foreningens egenkapital var ved årets udgang 600.279,09 kr., og holder sig dermed på den
rigtige side af bestyrelsens mål om altid at have en kassebeholdning på 500.000 kr. som
bolværk mod uforudsete hændelser.
Bestyrelsen vurderer, at både Stairway Danmark og Stairway Foundation i Filippinerne er
inde i en solid og sikker gænge. I Danmark har vi en stærk forening, som har venner og
støtter i meget brede kredse. I Filippinerne har vi tilsvarende en stærk og velfungerende
organisation, som økonomisk er relativt sikker takket være faste, flerårige aftaler med

Stairway Danmark, Danida, tyske Kindernothilfe, canadiske Leger Foundation og ADM Capital
Foundation fra Hong Kong.
Regnskabet, der er revideret gratis af KPMG, blev enstemmigt gdkendt.
4. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Ifølge vedtægterne skal foreningen have syv medlemmer + supppleanter. Vi har i praksis
den arbejdsform, at alle der ønsker at gøre en indsats i det løbende foreningsarbejde, får
status af suppleanter og deltager i bestyrelsesarbejdet i det omfang, de har tid.
På den baggrund genvalgte generalforsamlingen hele den siddende bestyrelse, som
efterfølgende konstituerede sig (ansvarsområder i parentes):
Tune Nyborg (formand)
Nils Vilsbøl (sekretær og administration)
Marianne Abildgaard (kasserer)
Claus Abildgaard (fundraising)
Søren H. Sørensen (fundraising)
Lisbeth Weichel (blad, web og kommunikation)
Marianne Schmitto (salg af merchandise)
Desuden blev følgende suppleanter valgt:
Katrine Nyholm (kontakt til voluntører og filippinske foreninger i Danmark)
Kasper Lipsø (følgegruppe for Danidaprojekt)
Svend Rønne (fundraising og følgegruppe for Danidaprojekt)
Sara Lund (følgegruppe for Danidaprojekt)
Bodil Agger (følgegruppe for Danidaprojekt)
Milagros ’Baba’ San Jose (følgegruppe for Danidaprojekt)
Birgit Lind
Jeanette Ptak
Alan Jensen (kontakt til foreningen Bayanihan Denmark)
5. Valg af revisor.
KPMG blev genvalgt
6. Forslag fra medlemmer.
Der var ingen indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet er uændret 150 kr., dog 75 kr. for pensionister og studerende.
8. Eventuelt.

