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Referat

Fremmødte: Jens Thomsen, Henrik Stiesdal, Kristian Strøbech, Grethe Pihl Jensen, Nina Pedersen,
Houng Re, Steffen Johnsen, Anja Norn, Anne Wolsing.
Referent: Anne Wolsing
Sted: Pakhuset, Brande

Detaljeret dagsorden: Se oplæg til generalforsamling, bilag 1.

REFERAT:

1) Valg af dirigent og stemmetællere
a. Dirigent: Jens Thomsen, som erklærede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
b. Stemmetællere: Ikke relevant.

2) Formandens beretning
a. Formand Henrik Stiesdal fremlagde formandsberetningen, som er vedlagt dette

referat i bilag 2.
3) Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning

a. Steffen fra TroFaCo supplerede: Community Integrated Development Initiatives
planter træer i Uganda, og Rotary Uganda planlægger at plante 1 million træer i
landet. TroFaCo har en aftale med begge organisationer om plantning af træer. Det er
så heldigt, at lokale, ugandiske konger giver deres befolkninger besked på at plante
træer: Træer giver regn giver træer giver regn…

b. Beretningen blev godkendt.
4) Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger

a. Kasserer Jens Thomsen fremlagde foreningens regnskab, bilag 3.
b. Revisor Anne Wolsing havde intet at bemærke til regnskabet.

5) Generalforsamlingens kommentarer til regnskab og budget
a. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

6) Behandling af indkomne forslag
a. Forslag I, tilføjelse til punkt 2.5 i foreningens vedtægter (se bilag: oplæg til

generalforsamling):
i. Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringen.

b. Forslag II, bemyndigelse af bestyrelsen til at et sekretariat af den store
arbejdsmængde i GrowForIt via indkøb af support (sekretariat) fra 1 medarbejder 1
dag om ugen:

i. Generalforsamlingen godkendte bemyndigelsen.
7) Fastsættelse af kontingent

a. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at fastsætte det fremtidige
kontingentniveau, således at et sekretariat bliver muligt jævnfør punkt 6) b.

8) Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer
a. Jens Thomsen og Jan Thisted, som var på valg, blev genvalgt. Grethe Pihl Jensen

blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Anne Wolsing ønskede ikke genvalg.
9) Valg af revisor

a. Anne Wolsing blev genvalgt som revisor.
10) Eventuelt

a. Henrik Stiesdal: Oversættelse af teksterne på hjemmesiden til engelsk skal prioriteres
højt. Jens Thomsen: Keith St. har faktisk lovet at foretage oversættelserne.
Generalforsamlingen besluttede at: Jens sørger for, at Keith kontaktes med henblik på
oversættelserne.



b. Steffen Johnsen: 1000 Euro giver i Uganda faktisk mere CO2-opsugning end
forventet. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at beslutte, at en
donation forholder sig til CO2-optaget snarere end til det jordareal, der plantes på,
eller det antal træer, der plantes. Bestyrelsen skal på næste generalforsamling
fremlægge endelig formulering af forholdet mellem donation, CO2-optag og antal
træer samt jordareal.


