Referat fra ADDAs 19. Generalforsamling d. 22. maj 2013 kl. 19.30 på
Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af ordstyrer
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Fremlæggelse af det indeværende års budget
Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer – forslag til vedtægtsændringer annonceret
på adda.dk
7. Fastlæggelse af medlemsbidrag for følgende kalenderår
8. Valg til bestyrelsen (Søren T. Jørgensen og Anne Marie Foged) er på valg i 2013) + 2
suppleanter
9. Godkendelse af statsautoriseret revisor, som indstilles af bestyrelsen til godkendelse.
10. Eventuelt
Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten. Mødereferatet udsendes efter
generalforsamlingen til medlemmerne via vores hjemmeside www.adda.dk Her finder du i øvrigt
også årsberetninger m.v.
Ad1. Valg af dirigent
Anne Marie Foged blev valgt som dirigent.
Præsentation af deltagerne på Generalforsamlingen. I alt 17 var mødt op.
.
Ad2. Valg af referent
Referent blev Bodil Pallesen, foreningens sekretær
Ad3. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning (årsberetning) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved formanden (og
landeleder for VN) Søren T. Jørgensen, dernæst landeleder for Cambodia Bodil Pallesen og
landeleder for Tanzania Ole Henriksen.
ADDA har ansat Lærke som sekretariatsmedarbejder (barselperioden for Arafa og yderligere til
projektledelse) på ADDAs kontor i København: Fælledvejens Passage 2 st. tv, 2200 København N.
ADDA har opnået tilladelse fra SKAT mht. skattefritagelse ved donationer, som følge af de nye
vedtægtsændringer.
ADDA har i 2013 modtaget tilsagn om ca. 50.000 kr. i donationer. Midler, der går ubeskåret til
modtagerne i vores projektlande.
ADDA har fået godkendt to projekter ansøgt ved CISU i 2012 i henholdsvis Oddar Mencheya,
Cambodia samt Nghe An og Hoa Binh i Vietnam. Begge projekter er startet op januar 2013.

Agricultural Development Denmark Asia, Fælledvejens Passage 2 st. tv, 2200 København N
www.adda.dk

Samtlige medarbejdere i ADDA blev takket. Danida, EU og øvrige donorer til ADDA blev takket.
Herunder også dem, som har ydet bidrag til ADDA, bl.a. i form af indsamlinger Y-menetter,
Roskilde Fonden, Birthe Justensens Fond, Lauritzen Fond, Jubilæums Fonden af 1973, Lions Club
Skjern and Agro Tech m.fl. Se beretningen i sin fulde længde på www.adda.dk .
Ad4. og 5. Fremlæggelse af årsregnskab 2012 samt budget for 2013.
Bodil Pallesen, Økonomichef for ADDA, fremlagde årsregnskabet, som var blevet revideret af APrevision. ADDA kom ud med et overskud på 115.461 kr. Det reviderede årsregnskab for foreningen
blev gennemgået. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Der er opnået donationer fra private donorer på 187.810 kr. i 2012. Hele beløbet er overført til de
øremærkede aktiviteter i Cambodia og Vietnam i 2012. Dertil kommer 55.623 kr. fra tipsmidler til
drift samt 29.378 kr. fra Tipsmidler til projektaktiviteter, de sidste er også overført til Cambodia og
Vietnam.
Budgettet for 2013 blev ligeledes fremlagt, her budgetteres med et underskud på ca. 160.000 kr.
først og fremmest pga. lønudgifter til kontoret i København forventes øget, bl.a. pga.
sekretariatsmedarbejdere vil være på barsel i 2013. Vi har således pt. to 30-timers
sekretariatsmedarbejdere uden løntilskud samt to personer i løntilskud. Der budgetteres endvidere
med et beløb til projektudvikling i Cambodia til udarbejdelse af ansøgninger. Budgettet afhænger af
at aktivitetsniveauerne i projekterne gennemføres efter planen.
Ad6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Bestyrelsen havde forslag om vedtægtsændringer, som forud for generalforsamlingen var lagt på
ADDAs hjemmeside, rettidigt. Se bilag med bestyrelsens begrundede forslag til ændringer af
vedtægter.
Forslaget til vedtægtsændringer blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen, og er nu
indarbejdet i ADDAs vedtægter, som ligger på www.adda.dk
Ad7. Fastlæggelse af medlemskontingent
Fastlæggelse af medlemsbidrag for 2013. Medlemsbidraget er fastholdt tilsvarende 2012. Der er
udsendt særskilt medlemsopkrævning og invitation til generalforsamlingen forud for
generalforsamlingen, endvidere udkom et nyt nr. af News and Views.
Personligt medlemskab, kr.
Familie, kr.
Firma, kr.
Studerende, pensionister m.v.

100 kr.
150 kr.
500 kr.
50 kr.

Der har i det forløbne år været en mindre tilbagegang i netto-antallet af medlemmer, således at er
pr. 22. maj 479 medlemmer registreret. Årsagen til tilbagegangen skyldes måske at overgang til
PBS har fået nogle til at sige medlemskabet op.
Ad8. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
Søren T. Jørgensen og Anne Marie Foged er på valg. Søren ønskede genvalg til bestyrelsen,
mens Anne Marie ikke ønskede genvalg. Søren blev genvalgt, og Ole Henriksen, bestyrelsens
forslag til kandidat blev ligeledes valg uden afstemning, da der ikke var andre kandidater.
.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende generalforsamlingen med en formand.
Valg af suppleanter:
Valg af suppleanter (1 år ad gangen): Anne Marie Foged, Tove Bang samt Mikael Jonsson stillede
op. Anne Marie Foged og Mikael Jonsson blev valgt som suppleanter med hhv. 14 og 12 stemmer
for 2013/2014.
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