
 
 

Referat af generalforsamling Stairway Danmark 
29. august 2021 hos Over Byen, Uplandsgade i København 

 

Mødet blev indledt med en velkomst af formand Lars Kruse. Derefter læste Lars mindeord for foreningens 
tidligere formand Søren H. Sørensen, som tragisk gik bort 26. april i år. Søren var et stort menneske, som 
gennem årene gjorde en stor indsats for Stairway, som vi vil savne dybt. 

Derefter blev der serveret lidt filippinsk mad, efterfulgt af en præsentationsrunde blandt de 29 fremmødte. 
Herefter begyndte den formelle generalforsamling. 
 

Dagsorden:          

1. Valg af dirigent og referent 
 
Claus Abildgaard blev valgt som dirigent. 
Tune Nyborg blev valgt som referent. 
 

2. Formandens beretning 
 
Formanden fremlagde sin beretning afsnit for afsnit med løbende spørgsmål og supplerende 
kommentarer fra deltagerne. Se den skriftlige beretning på hjemmesiden 
www.stairway.dk/bestyrelse  
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Godkendelse af regnskab 
 
Kasserer Marianne Abildgaard gennemgik regnskabet, som kan ses i sin helhed på 
www.stairway.dk/bestyrelse .  
 
Foreningen har godt 400 betalende medlemmer og har modtaget støtte fra en lang række kilder på 
i alt 2.015.709 kr. Af dem er 122.000 brugt på administration (mest tilsynsrejser, mødeudgifter og 
negative rente). I alt er der overført 1.663.152 til projekter og drift på Filippinerne. 
 
Det giver et samlet resultat i 2020 på 230.555 kr. Egenkapitalen er på hele 4.492.068 kr. Det skyldes 
to store bidrag via arv, som vi modtog i 2019 og 2020. Det er ikke målet at have så stor egenkapital, 
men vi har et ønske om at fastholde en god reserve til uforudsete udgifter. Vi ser hellere, at 
pengene kommer ud og arbejde i nye, gode projekter i Filippinerne. 
 

4. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:  
 
På valg: Chalotte Willemann Stecher, Marianne Abildgaard, Nils Vilsbøl og Lars Kruse 
 
Alle fire ønskede genvalg. Alle fire blev valgt uden modkandidater. 
 



 
Der blev desuden valgt 10 suppleanter jfr. foreningens tradition for at alle, der vil gøre en aktiv 
indsats, kan være suppleanter til bestyrelsen og dermed modtage bestyrelsens materialer mv. og 
deltage i møderne: Anders Demuth Heinike, Christian Hersnæs, Christian Lund, Claus Abildgaard, 
Henriette Lieblein Misser, Jeanette Ptak, Lone Timm Aller, Maibritt Westi, Rasmus Broholm 
Nørgaard og Tune Nyborg. 
 

5. Valg af revisor: 
 
KPMG og nu EY har i 30 år revideret vores regnskaber uden beregning. 
Genvalgt. 
 

6. Forslag fra medlemmer 
 
Ingen forslag er kommet. 
 

7. Fastsættelse af kontingent 
 
Kontingentet fastholdes på 150 kr. 
 

8. Eventuelt 
 
Det blev aftalt, at referater fra bestyrelsens møder fremover lægges på hjemmesiden. 
 
Det blev drøftet, om vi kan lægge en folder på den filippinske ambassade i København? Hvor folk 
som fx søger visum kan møde os? Bestyrelsen undersøger det. 


