Referat af Stairway Danmarks
generalforsamling 12. april 2015
Generalforsamlingen havde 36 deltagere og fandt sted søndag d. 12. april 2015 i Asia House,
India Kaj 17, 2100 Kbh. Ø.
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 en række mennesker, som har besøgt
Stairway i den seneste tid. Desuden redegjorde Claus Abildgaard for arbejdet med at skaffe
penge. Den overordnede konklusion er, at der sker utrolig meget og utrolig godt på Stairway i
disse år. Der er meget at være stolte af.
3. Godkendelse af regnskab. Kasserer Marianne Abildgaard fremlagde regnskabet (se dette),
som viser en omsætning på 2,174.855 kr. og et overskud på 301.205 kr. Den lånegaranti, som
Stairway Danmark i 2013 gav til Firetree Foundation i Hong Kong som sikkerhed for et rentefrit
lån, er blevet ophævet i 2014 – fordi lånet er blevet konverteret til en gave. I den forbindelse fik
vi en valutakursgevinst på godt 53.000 kr! Samlet har Stairway Danmark nu en egenkapital på
1,6 mio. kr. Det kan lyde af meget, men det svarer til Danidas anbefaling om, at en sund NGO
bør have en reservekapital svarende til 6-9 måneders omsætning.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. To bestyrelsesmedlemmer var på valg og
søgte ikke genvalg, nemlig Julie Frøkjær og Kasper Lipsø. Generalforsamlingen valgte i stedet
Jesper Tørnkvist og Lars Kruse som nye medlemmer. 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 består bestyrelsen i det kommende år af følgende personer: Pia Axelsen, Jens Gehl,
Lars Kruse og Jesper Tørnkvist.
5. Valg af revisor. Ernst & Young blev genvalgt
6. Forslag fra medlemmer. Der var ikke indkommet forslag.
7. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet på 150 kr. årligt blev fastholdt.
8. Eventuelt. Pia Axelsen orienterede om en rkke spændende arrangementer i den kommende
tid, som bl.a. skal markere, at Stairway Foundation Inc. i år kan fejre sin 25 års fødselsdag.
I forlængelse af den egentlige generalforsamling fortalte filminstruktør Mikala Krogh og
hendes producer Sigrid Dyekær om den ambitiøse dokumentarfilm, de har på vej om Stairways
drenge. Det bliver et fantastisk projekt med sigte på et internationalt publikum. Filmen ventes
klar til lancering i foråret 2017.
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