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Referat fra generalforsamling 30. marts 2017 
 

1. Valg af dirigent  

- Ea Helth Øgendahl 

2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse 

- Dagsorden og godkendes af medlemmerne 

- Indkaldelse er udsendt rettidigt 

3. Hvad har foreningen lavet i det forløbne år?  

1. Bestyrelsens beretning 

- Arbejdet med de nye besparelser, hvilket bl.a. inkluderede et samarbejde med den private 
fond, Hempel med en bevilling på 5 millioner.  

- AXIS har en mission om at være mere synlige, mere politisk aktive. Derfor er der nedsat 
en kommunikationsgruppe som bl.a. laver pressemeddelelser og indlæg til hjemmesiden. 

       I 2016 fik AXIS over 200 medlemmer. Næste mål er over 300 medlemmer. Dette antal vil                  
gøre at regler for donationer og medlemskontingenter ændres.  

- Program: der har været arbejdet on and off med klargørelsen til at være en 
programorganisation, som måske skal genoptages i 2017. Fordelen ved program er, at vi 
kan søge en større sum penge, som vi mere eller mindre selv budgetterer med, modsat nu 
hvor vi søger til konkrete projekter. En programaftale vil kunne lette koordinatorernes 
ansøgningsskriverier og sikre AXIS økonomisk. 

- AXIS og udviklingsmiljøet står i en god position for at tale til folks følelser og 
indignation. Det er der, efter Jons mening, god grund til ikke at gøre. Der er derimod brug 
for at være analytiske og pragmatiske uden at skabe drama. Det betyder ikke, at vi ikke 
skal være synlige, eller at vi ikke skal være tydelige i vores visioner, men gøre det på en 
udramatisk pragmatisk måde. 

 Beretningen godkendt. 

4. Bestyrelsen fremlægger regnskab for 2016 

- Finn Juhl Pedersen fremlagde regnskab.  
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- AXIS har de sidste par år haft årligt overskud, selvom der har været budgetteret med 
underskud. Der har været færre udgifter end budgetteret. 

- Fx: Kampagne og programudvikling har der ikke været brugt penge på (30.000 
budgetteret) 

- Resultat: overskud på 24.000 kr, som giver en samlet egenkapital på 582.000 kr. 
Likvidbeholdningen er 424.114 Den er faldet, fordi administrationsmidlerne endnu ikke 
er overført. De indgår i egenkapitalen, men ikke i likvidbeholdningen. 

- Spørgsmål fra Gitte Hermansen: Hvorfor budgetteres der med et underskud? Finn svarer, 
at grunden er, at AXIS har en så stor egenkapital, at det ikke giver mening. Pengene er 
ment til syd og ikke til AXIS. Det er fint at have noget på egenkapitalen, så der kan 
holdes et vist niveau på sekretariatet, også gennem år hvor der ikke kommer så mange 
penge ind. Men den skal ikke være så stor, som den er nu. 

- Spørgsmål fra Gitte Hermansen: Kan egenkapitalen sendes til Syd? Poul Brath svarer at 
det ikke giver mening, men at pengene vil kunne bruges på forundersøgelser på eventuelle 
nye projekter. Sanne Müller tilføjer, at pengene tidligere har været brugt til at partnere 
kan besøge hinanden, når der har været behov for det.  

Regnskab godkendt. 

5. Bestyrelsen fremlægger budget for 2017 

- Poul Brath fremlagde budgettet 

- Lejeindtægterne falder en del, da der er en lejer, der er sprunget fra. 

- Til flytning er der afsat 10.000 kr, men det vides endnu ikke om vi flytter i 2017. 

- Vi har 3 ansøgninger ude hos CISU (Pachatusan, Rains og Tarea), som ikke er med i 
budgettet. 

- Stigning på 100 % i udgifter på abonnementer og kontingenter. Det er CISU og Globalt 
Fokus som er steget i pris.  

- Post 64 projektgrupper. Der er afsat 4000 kr til at projektgrupperne kan forsøde arbejdet. 
Opfordring til at koordinatorerne gør brug af disse penge. 

- Ansatte på sekretariatet: Bjarne Rasmussen er ansat i 8 mdr., Sophia rejser i 4 mdr og er 
derfor også kun ansat for 8 mdr i 2017. Derudover er Niels Boe og Finn Juhl Pedersen 
ansat i alle 12 måneder. 

- Alt i alt: budgetteret med underskud på 77.150 kr. 
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- Note til næste GF: Kontingent skal godkendes (skal stå i dagsordenen): 250kr for alm 
medlemsskab, 100 for pensionister, studerende og arbejdsløse og 500kr for foreninger.  

Budget godkendt. 

6. Fortællinger og billeder fra projekterne 

- Helle Feddersen og Lotte Lindberg præsenterede partnerskabskonferencerne i Ghana 
2016-2017 

- konferencerne involverede Norsaac, Rains, AMnet og AXIS. 1. konference var 4 
dage, hvor organisationerne præsenterede sig selv og havde workshops om 
udviklingsmålene og advocacy. AXIS, AMNet og Rains besøgte Norsaacs projekt 
som omhandler seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed. På 2. konference var 
der besøg på RAINS projekt. Derudover var der en anonym runde/aktivitet hvor 
forbehold mellem organisationerne blev skrevet ned og vist for alle partnerne. Dette 
var for at få skabe et frugtbart fremtidigt samarbejde, med rum for de forbehold man 
måtte have for hinanden. 

- Resultatet af de to konferencer er, at de 3 organisationer i syd har nedsat en gruppe 
til et nyt projekt om uddannelse og SRHR. 

- Kommunikationsgruppen (Laura Hougesen og Sara Gevnøe) præsenterede deres arbejde: 

- Kommunikationsgruppen er til for at projektgrupperne kan få hjælp med forskellige 
oplysningsopgaver. De kan kontaktes på kommunikationdist@axisngo.dk 

- Derudover laver de nyheder, pressemeddelelser, og nyheder til hjemmesiden.  

- Poul tilføjede: der er meget brug for kommunikationsgruppen med 
oplysningsarbejde og for at retfærdiggøre vores arbejde. Man kan kontakte nogle af 
de journalister der skriver inden for udviklingsgenren og høre hvad der skal til for at 
de vil udgive pressemeddelelser. Jon Clausen tilføjede, at det er en god ide at opsøge 
de lokale journalister fra ens fødeby, hvor journalister måske vil finde det 
spændende.  

- Kallpa (Sofie Kristiansen) præsenterede gruppens arbejde: 

- Projekt i 1. fase i Peru, i samarbejde med organisationen Kallpa, som har 
hovedkontor i Lima. Projektet foregår i hhv. regionerne Ayacucho og Loreto, hvor 
der er stor fattigdom og stor andel af teenagegraviditeter.  

- Der har været problemer med tørke i Ayacucho området, hvor der lige nu er 
oversvømmet og stor krise. I Loreto er floderne forurenet, hvilket besværliggør 
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fiskeri. Fare for at der vil komme hungersnød pga fejlslået høst pga vejrforholdene 
og forureningen.  

7. Fremtiden 

1. Nye projektinitiativer i pipelinen 

- CISU har en årlig maxgrænse på 4 millioner. I 2016 havde vi kun mulighed for at søge 
til 2 projekter, da de andre projekter var i gang. Der var derfor ikke basis for at tænkte 
ansøgninger ind i andre projekter. AXIS fik kun omkring 800.000 bevilliget fra CISU. 

- Det ene godkendte projekt genoptagere arbejdet med SRHR i Bolivia med 
organisationerne Pueblo Diferente og Sociedad Católica San José.  
Sophia og Emilie tager på projektbesøg i april for bl.a. at undersøge mulighederne 
for et nyt projekt. 

- Derudover blev der godkendt en afsluttende CETM-fase. Det blev også et projekt 
på under 400.000. 

- Derudover kom 5 millioner ind fra Hempel. Dette var en stor støtte.  

- AMNet projektet har lige fået en no-cost extension er blevet godkendt. Vi er i tvivl, om 
vi har den rigtige partner, og derfor tager 3 AXIS-præsentanter afsted for at se hvad 
samarbejdet har af umuligheder. 

- I 1. kvartal af 2018 slutter 5 planlagte projekter og vi har derfor kun 2 planlagte 
projekter derfra. Det vil være oplagt at ansøge om en opfølgning på 
partnerskabskonferencen i Afrika med vores afrikanske partnere.  

- Derudover har vi gennemført 3 partnerskabskonferencer i Latinamerika. Det vil være 
oplagt at ansøge om en ny.  

- Der er 3 lidt større projekter (på over 400.000) som vi lige nu tænker vil være relevante 
at søge midler til.  

- Måske skal der også ansøges en nyt lille projekt med Formabiap, som lige har afsluttet 
9 års samarbejde og der er interesse for yderligere samarbejde.  

- Formalia om CISU: projekter over 400.000 søges til hhv. 14. marts og 14. september 
og der går 8 uger før der er svar. Projekter under 400.000 kan ansøges løbende, og der 
er 4 ugers ventetid.  

- Andre finansieringsmuligheder: vi har forsøgt, men for lidt, at ansøge private fonde. 
Dette vil vi gøre mere ved fremover.  

8. Indkomne forslag 
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- Bestyrelsen har stillet et forslag om en vedtægtsindring: 

- Nuværende vedtægt: Bestyrelsen består af 7 medlemmer + 1 til 2 suppleanter. 
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for gennemførsel og udvikling af 
foreningens mål, strategi og opgaver. Bestyrelsen kan uddelegere ansvaret for den 
daglige drift og udvikling til en daglig leder. 

- Ændres til: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for gennemførsel og udvikling af 
foreningens mål, strategier og opgaver. Bestyrelsen kan uddelegere ansvaret for den 
daglige drift og udvikling til en daglig leder. 

- Kommentar fra Gitte Hermansen: mangler henvisning til vedtægterne for at se 
sammenhængen. Derudover spørger Gitte om der ikke skal stå et minimum af 
bestyrelsesmedlemmer. Der kan kun tages stilling til det indgivne forslag.  

- Ingen stemmer imod, én stemmer blankt og resten stemmer for.  
Vedtægtsændringen godkendt.  

9. Valg til bestyrelse  

- Sanne Müller og Helle Feddersen er på valg og genopstiller begge. 

- Jon Clausen, som er formand i bestyrelsen, udtræder af bestyrelsen. 

- Der skal derfor optimalt ses vælges 5 nye, Sanne og Helle genopstiller, derudover har 
Line Bechman og Signe Sørensen stillet op.  

- Bestyrelsens valghistorik: Hans Andresen, Poul Brath, Catherine Watson og Jon Clausen 
var på valg i 2016 for en 2 årig periode. Helle Feddersen og Sanne Müller var sidst på 
valg i 2015. 

- Sanne, Helle, Line og Signe bliver enstemmigt valgt ind. 

10.  Valg af revisor  

1. Revisor Ebbe Jensen bliver forslået og valgt.  

11. Eventuelt 

1. Sanne takkede, på vegne af bestyrelse og sekretariat, Jon for hans kæmpe indsats 
igennem en årrække.  

 


