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København den 31.3. 2016   

  
 
 

Dagsorden fra generalforsamling d. 31.3.2016 

 

1. Valg af dirigent  

 - Ea Helth Øgendahl 

  

2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse  

   

 

3. Videoer fra Bolivia 

Vanessa Christophersen har lavet følgende tre film for at vise hvad projektet "Pro Joven" har 

opnået gennem de sidste 8 års arbejde med unge og sex i Bolivia:  

Unge & Sex i Bolivia #1 - Bag om Projektet Pro Joven 

https://www.youtube.com/watch?v=aYaCdMFdxvQ 

Unge & Sex i Bolivia #2 - Hvor lærer de unge om sex?  

https://www.youtube.com/watch?v=Gm4JEZF4yvw 

Unge & Sex i Bolivia #2 - Hvem lærer de unge om sex?  

https://www.youtube.com/watch?v=d-1Py8_HmQs 

 

4.  Hvad har foreningen lavet i det forløbne år? Bestyrelsens beretning  

Formanden Jon Clausen præsenterede bestyrelsens beretning og gav et overblik over de politiske 

konsekvenser på bistandsområdet efter årets besparelser. 

Præsentationen kan ses her: 

http://prezi.com/sidmxpsww1a2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
 

 

 

- Folketingsvalgets resultat med den nye blå regering har ændret situationen for Axis. 

- Finansloven. udviklingsbistanden er beskåret, puljen fra CISU er gået fra 150 til 98 

millioner. 

- CISU:  

- Ændringen i finansloven har gjort at CISU har lavet et stort politisk arbejde men det 

har været umuligt at forhandle med politikkerne. Da sekretariatet og puljen bliver 

finansieret af de samme statspenge, er der derfor også skåret i sekretariatet i CISU 

udover at omstrukturere puljen: 

- Max 3,5 millioner per projekt (tidligere 5) 

- Bevillingsgrænse på 4 millioner (tidligere 6) 

- Programbevilling nedsættelse til 10,5 (tidligere 18) - AXIS' eventuelle overgang 

til programstyring er udskudt. 

- Program: planerne om AXIS som programorganisation i forhold til CISU er udskudt. 

- Projekter: 

https://www.youtube.com/watch?v=aYaCdMFdxvQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gm4JEZF4yvw
https://www.youtube.com/watch?v=d-1Py8_HmQs
http://prezi.com/sidmxpsww1a2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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- Fortsættelse af Kallpa 

- Partnerskabsaktivitet i i 2016 Ghana 250.000  

- Partnerskabskonference i 2015 i Peru 250.000   

- Pipeline: 

- Det er vigtigt med en ny strategi i forhold til fondansøgninger pga. den nye finanslov. 

- Hempel: ansøgning 9. juni 2016, 3-årigt projekt: tosproget interkulturel uddannelse i 

Ayacucho - 5 millioner. (Godt med alternative fonde da CISU som sagt er begrænset.) 

- Pachatusan: 1. april 2016, 1,5 år: unge og medborgerskab - 700.000kr 

- Pueblo Diferente/Sociedad Católica: 1. september, 1årigt, seksuelle rettigheder - 

400.000kr 

- CETM, 1. september eller marts 2017, produktion og landbrug - 700.000kr eller 1,5 

millioner 

- LA-partnere: juni 2016, 2-årigt, miljø-fortalerarbejde - 3 millioner 

- 2016: 

- Flygtninge-spørgsmålet: Tale om at ændre DAC-kriterier for hvornår noget må kaldes 

udviklingsbistand, dvs. det første år af ydelser til flygtninge går under udviklingsbistand - 

tale om hvorvidt dette skal udvides til at strække sig over de første 2 eller 3 år. Dette kan 

medføre interne prioriteringer af budgettet. 

- Den “rigtige” finanslov kommer i 2016, hvor der er blevet prioriteret politisk - vi må se 

hvad det kommer til at betyde for civilsamfundet. CISU og civilsamfundspuljen har været 

igennem en monitorering og rapporten er meget positiv. Dette kan forhåbentlig betyde, at 

regeringen ikke har lyst til at spare yderligere på civilsamfundspuljen. 

- Ny udenrigs- og civilsamfundspolitik på vej. Denne kan have indflydelse på ansøgninger 

til fx oprindelige folk. Vi ved endnu ikke hvor meget det vil komme til at smitte af på 

civilsamfundspuljen. 

- Konklusion: 

- 2015 var et svært år, og det bliver 2016 også.  

- Sekretariat og koordinatorer tager det pænt. 

- Nye muligheder: andre typer fonde, fx Hempel. Håber på flere ‘alternative’ 

fondsøgninger i fremtiden. 

- Vigtigt :vi skal fortsat blande os, skrive breve til politikere etc. 

 

 

5.Bestyrelsen fremlægger regnskab for 2015 – Finn Juhl Pedersen 

 

- Regnskab 2015: overskud på 129.603 (budgetteret med 45.703) 

- Skyldes lønninger, flere rejser end planlagt da sekretariatet kunne hente overhead-penge 

fra studentermedhjælper Elisabeth Ganderup, og Emilie Fauerholdt i løntilskud. 

- Derudover var der en pulje til politik- og programudvikling som er blevet udsat og derfor 

blev pengene ikke brugt. 
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- Revisorrevideret regnskab bliver lagt på hjemmesiden, når det nuværende regnskab er 

godkendt. 

 

6.Bestyrelsen fremlægger budget for 2016 

 

- Budgetteret underskud på 97.200kr 

- Skyldes: Medregnet er kun de 100% sikre indtægter. Axis’ økonomi er solid og 

bestyrelsen kan stå inde for hvis året ender med dette underskud. 

- Lønudgifter: lønreserve som er til ansættelse af en ny person på sekretariatet til politiske 

opgaver. Dette giver flere muligheder for rejser. Det er en faglig kapacitet. 

- Organisationsudgifter forandret: pulje til politik- og program som er udskudt og derfor 

30.000 til en buffer i Syd. 

- Projekter fremadrettet: de er ikke taget med i budgettet da der er en vis usikkerhed 

forbundet med det. hvis de går igennem er der, konservativt sat, 154.000kr at hente, 

hvilket vil give et samlet overskud for 2016 på 56.800kr. 

- Budget for 2016 vil også være at finde på hjemmesiden, når dette er godkendt af revisor. 

   

7.Fortællinger og billeder fra projekterne 

 

- Unge og seksualitet, Bjarne: - et adfærdsstudie i Ayacucho og Loreto, Peru 2016 

- ligge til grund for undervisningsmateriale der senere skal udformes. 

- Forskellen på de to befolkningsgrupper er så markant, at der lavet 2 forskellige 

undersøgelser.  

- I alt næsten 17.000 besvarelser fra Danmark, Bolivia, Ghana og Peru 

- Den største forskel på Peru og Bolivia er at der er større forældreindvolvering i. Ghana 

skiller sig markant ud i forhold til de andre lande. God forældrekontakt har et positivt 

udfald hele vejen rundt.  

 

8.Valg til bestyrelse:  

 

- Jon, Hans, Catherine og Poul er på valg i år som alle genopstiller og bliver valgt ind for en 2-

årig periode. 

 

9.Valg af revisor  

 

- Ebbe Jensen genvalgt 

 

 

 

 

  

 


