Referat af generalforsamling i Stairway
2.4.17
1. Valg af dirigent: Niels Vilsbøl
•

Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet

•

Referent: Henriette Misser

2. Formand Lars Kruse læste formandens beretning op, og den blev godkendt af generalforsamlingen.
• Tune Nyborg holdt et indlæg:
Der er i Danmark udviklet materiale til undervisningsbrug for folkeskoleelever i forhold til seksuelle
overgreb af børn, som kan lånes ud i 7 CFU’er landet over (Center for Undervisningsmidler) . Der
arbejdes på at få nemmere adgang til materialet fra elektroniske platforme. Der er desuden planer
om samarbejde med Red Barnet i forhold til fokus på at skabe større sikkerhed på de sociale medier
for børn og unge.
Tune viste desuden et lille filmklip fra Stairways miljøskole The Sea Adventure School – denne bliver
også lagt på hjemmesiden. Der er nu 9 små miljøgrupper, der arbejder lokalt med at rense
strandene og samarbejde med skolerne om nærmiljøet.
•

Læge Charlotte Willemann Secher berettede om sit seneste besøg på Stairway, hvor hun
har været tilknyttet Baclayan som læge i forhold til at opbygge en sundhedsklinik for
lokalbefolkningen. Den oprindelige tanke med klinikken var fokus på HIV-virus, men det
viste sig, at der var større behov for at lære befolkningen at kæmme for lus, behandle for
fnat, vaske hænder osv. Der blev behandlet ca. 70 personer om dagen, mange børn havde
ormeinfektioner og sår de kradser i (pga lus og fnat). Voluntørerne blev bl.a. brugt til at
hjælpe med at kæmme lus på børnene. Stairway arbejder på at holde Baclayan besat med
en fast læge – pt er der tale om en læge, der allerede har klinik i byen. Der er planer om en
indsats i forhold til familieplanlægning og kost (pga underernæring), og der vil blive sat
fokus på de manglende kloakeringsforhold i området i forhold til toilette. Der er i øjeblikket
en indsats i gang i forhold til tandbørstning, der nu foregår i skolens regi. Charlotte
forventer at fortsætte med at komme på Stairway 3-4 uger årligt.

•

Vibeke Tuxen, bestyrelsesmedlem i CISU, introducerede sig selv. Vibeke har set nærmere
på organisationen Stairway med faglige øjne i forhold til sin erfaring fra NGO-verdenen og
u-lands bistand. Vibeke fortæller, at Stairway nu har opgjort at 94% af børnene, der
indskrives på Stairway ikke vender tilbage til gaden. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan
Stairway får brugt deres erfaringer fra børnehjemmet til at brede ud i resten af
Filippinerne, og hvor god en kontakt der er skabt til politiet – også i forhold til
træning/uddannelse af politiet samt de mange netværk og organisationer der arbejder med

seksuelle overgreb af børn. Netværket har nu fået sin egen bestyrelse, som sætter det i
stand til at fungere selvstændigt uden om SFI.
•

Jesper Tørnkvist berettede om sin og Lisa Buchardts funktioner i bestyrelsen som frivilligekoordinatorer. Stairway har selv styr på at koordinere de frivillige lokalt, og der skal
udfyldes en ansøgningsformular. Jesper og Lisa vil forsøge at samle en gruppe af voluntører
i Danmark, der allerede har været afsted for at prøve at fremme deres indsatser – fx i
forhold til at skabe et korps der kan tage ud på folkeskoler eller gymnasierne og holde
foredrag. Desuden vil de unge måske også kunne arbejde med nye ideer/alternativer til
fundraising – fx via de sociale medier.

3. Kasserer i bestyrelsen Marianne Abildgaard fremlagde årsberetningen. Alle private bidrag går
ubeskåret til Stairway. Private bidrag skal helst være på 200 kr. eller derover. De 2 mio. kr. i
egenkapital skal dække op til 9 mdrs. driftskapital, og da Danida ikke længere udgør en fast
indtægt, vurderes egenkapitalens nuværende størrelse at være relevant. Ca 400 medlemmer har
betalt. Der er aktuelt ca 200 ikke betalende. Vi skal have min. 300 betalende medlemmer årligt jf.
Ligningsloven. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Valg til bestyrelsen: Der er 4 på valg. Lars Kruse, Marianne Abildgaard, Niels Vilsbøl, Jens Gehl. Alle
stiller op til genvalg undtagen Jens Gehl. Jens overgår til at være suppleant. Chalotte Willemann
Stecher blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. De øvrige genvælges g Tune og Jeanette vælges
som suppleanter udover de allerede eksisterende.
5. Valg af revisor: Ernst og Young vælges til at fortsætte med at lave Stairways regnskab (gratis).
6. Forslag fra medlemmer: der fremsættes et forslag om at afholde en Stairway weekend i Køge i
slutningen af september/starten af oktober. Dette er enstemmigt vedtaget.
Milagros ”Baba” San Jose har taget initiativ til en indsamling pga tyfonerne i Filippinerne – der er
indsamlet 6000 kr, som går til Stairway.
Der blev gjort opmærksom på at CISU har oprettet en ny pulje, der hedder Humanitarian Disaster,
som man kan blive præ-kvalificeret til, hvis en organisation har aktivitet i et område, der har
tradition for at kunne blive ramt af naturkatastrofer. Der forventes at være en meget kort svarfrist
på ansøgning om puljemidler hertil: 3-5 dage.
7. Fastsættelse af kontingent: Det vedtages at kontingentet fortsætter som hidtil – dvs. 150 kr/75 kr
for studerende/pensionister.
8. Spørgsmål til bestyrelsen vedr. nyhedsbrevene fra Stairway:
Der er ikke sendt et nyhedsbrev siden sidste generalforsamling. Tune oplyser, at det overvejes at satse
på elektroniske medier fremover. Vi tager det trykte blad op til revision på næste bestyrelsesmøde.

