Referat af generalforsamling i AXIS den 20. marts 2018
Niels bød velkommen til den 23. generalforsamling i AXIS og nævnte, at det især er dejligt, at Finn er "back
in town". Derudover foreslog Niels, at Lars blev dirigent, og at Jette blev referent.
1. Valg af dirigent
Lars blev valgt til dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
Lars konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt til medlemmerne til tiden, og
dagsordenen blev herefter godkendt.
3. Hvad har foreningen lavet i det forløbne år? Bestyrelsens beretning.
AXIS´s forkvinde Helle fortalte om året der var gået med en kort gennemgang af alle projekterne. Helle
takkede alle dem, der har hjulpet med udflytningen fra Nørrebrogade og en særlig stor ros til Niels og
Sophia, som har taget en ekstra stor tørn med budgetter og regnskaber, mens Finn har været syg. Hun
fortalte også om det store arbejde, som især skrivegruppen bestående af Line, Poul og Niels har lagt i
forberedelserne til ansøgningen til CISU om at blive programorganisation og var meget glad for den meget
fine feedback, AXIS har fået fra Eva Iversen, CISUs eksterne evalutor. Helle har to ønsker til 2018 (udover at
blive godkendt som programorganisation). Det ene er, at vi får flere medlemmer i AXIS, og det andet er, at
vi bliver bedre til at fortælle/formidle vores historier fra projekterne i Danmark.
4. Bestyrelsen fremlægger regnskab for 2017
Niels gennemgik det udsendte regnskab og gentog Helles ønske om at øge medlemstallet ud over de 200.
2017 regnskabet endte med et underskud på 26.214 kr., som faktisk var et bedre resultat end det, der var
budgetteret med, som var et underskud på 77.150 kr. AXIS har dog en egenkapital på 555.825 kr. Der var
efterfølgende en drøftelse af, om det er nødvendigt at have så stor en reserve. Til det kommenterede Finn,
at AXIS har nogle forpligtelser, som der skal leves op til, og derfor er en vis egenkapital på ca. 300.000 kr.
nødvendig. Det blev indstillet til bestyrelsen, at den tager spørgsmålet om egenkapital op og herunder
ubrugte budgetterede poster. Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt.
5. Bestyrelsen fremlægger budget for 2018
Sanne gennemgik budgettet for 2018, der i modsætning til det foregående år, budgetterer med et overskud
på 12.478 kr. plus de projekter, AXIS måtte få godkendt i år, som endnu ikke har fået svar. I budgettet
mangler et mindre mellemværende mellem Afrika Kontakt og AXIS fra den fælles leje af kontoret på
Nørrebrogade. Budgettet vil blive korrigeret ift. det beløb. Poul foreslog at afsætte ekstra 100.000 kr. på
budgettet til møder med partnere i syd og dermed også nogle rejser, som bliver nødvendige, hvis AXIS
bliver godkendt som programorganisation i 2018. Det var der et stort flertal for at gøre, og med den
korrektion blev budgettet godkendt.
6. Fortællinger og billeder fra projekterne
RAINS gruppen fortalte om deres arbejde med og seneste projektbesøg i Tamala i det nordlige Ghana.
Projektet handler om skolehaver og participatoriske undervisningsmetoder. Tarea/Hempel-gruppen
fortalte om deres projekt i Ayacucho i Peru, der har fokus på tosproget interkulturel kvalitetsuddannelse til
oprindelige folks børn.

7. Fremtiden
Niels fortalte om den nære fremtid, og tidsrammen ift. ansøgningen om at blive programorganisation.
Processen kommer bl.a. til at indeholde drøftelser og afklaringer af, hvordan vi organiserer os som
programorganisation, der kommer nye formater for M&E ift. afrapportering m.m., og der kommer også nye
formater for programaktiviteterne (tidligere kaldet projekter). Det vil også medføre nye procedurer for
samarbejdet i syd-syd og dermed skabelse af mere synergi mellem aktiviteterne og partnerne.
Udover programansøgningen er der også gang i projektansøgningerne i 2018. Tre projekter er allerede søgt
i CISU og fire mere bliver søgt senere i år. Samlet set søges der for ca. 6 mio. kr.
8. Indkomne forslag
Punktet udgik, da der ingen forslag var.
9. Valg til bestyrelse
Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg: Hans Andresen, Poul Brath, Catherine Watson og Sanne Müller. De
modtog alle genvalg, og da ingen andre havde stillet op, blev de genvalgt.
10. Valg af revisor
Ebbe Jensen blev foreslået og genvalgt til revisor.
11. Eventuelt
Intet under eventuelt.
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