Referat af Stairway Danmarks
generalforsamling 27. april 2014
Generalforsamlingen fandt sted søndag d. 27. april i Asia House, India Kaj 17, 2100 Kbh. Ø.
Generalforsamlingen havde 26 deltagere.
1. Valg af dirigent: Nils Vilsbøl blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning. Se den skriftlige beretning. Formandens mundtlige fremlæggelse blev
suppleret af bemærkninger og kommentarer fra fundraiser Claus Abildgaard om den generelle fundraising
samt om de blandede erfaringer fra DR3’s tv-serie ’Tabersagen’. Desuden supplerede Søren H. Sørensen
med sine iagttagelser fra sit besøg på Stairway i marts.
3. Godkendelse af regnskab. Kasserer Marianne Abildgaard fremlagde regnskabet (se dette), som
viser en rekordstor omsætning på 2,4 mio. kr. og et overskud på hele 705.000 kr. Det skal dog
sammenholdes med, at vi har hensat 00.000US$ som sikkerhed for et rentefrit lån fra ADM Capital
Foundation i Hong Kong til restbetalingen af Stairways jord.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg: Nils
Vilsbøl, Tune Nyborg, Claus Abildgaard og Marianne Abildgaard. På forhånd havde Tune Nyborg og
Marianne Schmitto meddelt, at de ønskede at træde ud af bestyrelsen. Resultatet blev, at følgende blev
valgt til bestyrelsen: Nils Vilsbøl, Marianne Abildgaard, Jens Gehl, Pia Axelsen og Julie Frøkjær. Som
suppleanter blev valgt Claus Abildgaard og Bente Hersnæs.
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med følgende resultat:
•
•
•

Formand: Søren H. Sørensen
Kasserer: Marianne Abildgaard
Sekretær: Nils Vilsbøl

Desuden har følgende personer fået formelle opgaver i forbindelse med foreningens drift:
•
•
•
•
•

Frivilligkoordinator: Julie Frøkjær
Fundraisingkoordinator: Claus Abildgaard
Kommunikationskoordinator: Tune Nyborg
Voluntører: Katrine Nyholm
Børneattester mv: Jeanette Ptak

5. Valg af revisor. KPMG blev genvalgt
6. Forslag fra medlemmer. Der var ikke indkommet forslag.
7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog en ensretning af kontingentet, så alle betaler 150
kr. årligt, også pensionister og studerende. Det blev anfægtet bl.a. med begrundelsen i, at det kan holde
nogle unge ude. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at diskutere forskellige modeller og
vælge den bedste løsning.
8. Eventuelt. Det blev besluttet at organisere arbejdet i flere formelle arbejdsgrupper. Der er bl.a. taget
initiativ til en ’Aarhus gruppe’, som mødes første gang 21. maj. Der er desuden nedsat flere grupper,
som arbejder videre med de muligheder, som er opstået i forlængelse af ’Tabersagen’.
27. april 2014
Referent Tune Nyborg

