Referat af generalforsamling Stairway Danmark 8.april 2018.
Referent: Claus Abildgaard
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra medlemmer.
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt.
Lars Kruse formand bød velkommen og takkede Over Byen arkitekter for lån af tegnestuen.
1. Nils Vilsbøl blev valgt som dirigent og lavede en præsentationsrunde af de 21 tilstedeværende, som
havde mange forskellige relationer til Stairway.
2. Formandens beretning blev aflagt og er vedhæftet. Beretningen blev suppleret med billeder fra Lisa
Buchardt og Sarah Staubs nylige rejse og yderligere information om fundraising. Chalotte fortalte om
sin kommende rejse, hvor hun skal lave et pilotprojekt omkring toiletforhold på Baclayan. Der er nu
rindende vand på bjerget, men ingen toiletter. Projektet er lavet sammen med en antropolog, for netop
at afdække eventuelle kulturelle forhold. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Godkendelse af regnskab: Regnskabet viste et overskud på 281.298 kr. Det betyder, at foreningen ved
udgangen af 2017 har en egenkapital på 2.442.400 kr. Regnskabet er lavet gratis igen af Ernst og Young.
Marianne gennemgik regnskabet og understregede, at vi stadigvæk er godkendt efter ligningslovens
paragraf 8A. Regnskabet blev godkendt.
4. Valg til bestyrelsen: Tre medlemmer af bestyrelsen var på valg: Søren H. Sørensen, Claus Abildgaard og
Jesper Tørnkvist. Søren blev genvalgt og Sarah Staub og Lisa Buchardt blev valgt som nye medlemmer
af bestyrelsen. Jesper Tørnkvist ønskede ikke genvalg mens Claus Abildgaard bliver suppleant. De øvrige
suppleanter fortsætter alle: Henriette Misse, Bente Hersnæs, Sanne Poulsen, Jens Gehl, Jeanette Ptak
og Tune Nyborg. Desuden blev Jacqueline Pontoppidan, Lone Timm og Belinda Beltrano Olsen nyvalgt
som suppleanter til bestyrelsen.
5. Ernst og Young blev genvalgt som revisorer.
6. Ingen forslag fra medlemmerne.
7. Fastsættelse af kontingent. 150 kroner uændret.
8. Eventuelt: Alle er velkomne til at tage en ”A Year of Hope” t-shirt.

