
 

 

 

 

Referat af Generalforsamling i AXIS d. 28. april 2021. 

 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Lars Demant Hansen.  
Lars blev valgt. 

2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse 
Lars takkede for valget og konstaterede, at dagsorden overholdt regler og at indkaldelsen var 
udsendt i rette tid. 

3. Bestyrelsens beretning 
Formanden Line Bechmann fortalte om udfordringer og fokus i 2020. 
Især omtalte hun betydningen af Covid-19, fejringen af AXIS´ 25 års jubilæum måtte skydes til 
senere tider, udvikling af ny strategi 2021-2025, AXIS’ organisering havde været til gennemsyn og  
formuleringen af anden programfase er påbegyndt. Desuden omtalte hun flere væsentlige 
projektresultater. Til sidst udtrykte hun glæde over, at det store engagementet i AXIS er intakt. 
Beretningen blev godkendt. 
Sanne Muller takkede Line for sit store, engagerede og dygtige arbejde igennem de senere år. Line 
stopper i bestyrelsen, pga. familieforøgelse. 

4. Bestyrelsen fremlægger regnskab for 2020 
Sophia Lassithiotakis fremlagde regnskabet for 2020. 
AXIS kom ud af regnskabsåret 2020 med et overskud på 53.085 kr. 
Regnskabet blev godkendt. 

5. Bestyrelsen fremlægger budget for 2021 
Hans Andresen fra bestyrelsen fremlagde budget 2021. 
Der budgetteres med at komme ud af 2021 med et overskud på 34.791 kr. hvilket vil bringe 
egenkapitalen op på 632.187 kr. 
Budgettet blev godkendt. 

6. Fremtiden 
Sanne Müller fremlagde nogle af bestyrelsens fokusområder for 2021: 
DANIDA har ny udviklingsstrategi på vej. Denne får også betydning for CISUs arbejdet. 
Ny programfase i axis skal fastlægges og id en sammenhæng stopper vi samarbejdet emd 2 gamle 
partnere. 
Vi skal have fokus på udvikling og styrkelse af vores interne organisationsstruktur (bl.a. med 
etablering af en programgruppe). 



AXIS skal styrke arbejdet med de kvalitative indikatorer, ligestilling og fortalervirksomhed. 
Desuden skal vi udvide vores arbejde i DK med information, netværk og fundraising. 
Endelig ser vi frem til nye erfaringer via samarbejde med International Børnesolidaritet.  

7. Oplæg fra syd 
Bjarne Rasmussen fortalte om AXIS´ mangeårige arbejde med uddannelse og seksualundervisning i 
Peru, Bolivia, Ghana og Sierra Leone. 
Denne introduktion blev fulgt af en video, produceret af Marie Ravn og AXIS, der viste eksempler 
på dialogbaseret seksualundervisning i Tamale/Ghana. 
Bjarne rundede af med at udtrykke behovet for at AXIS fremover også får sat ekstra fokus på 
drenge/mænd og seksualitet, ligesom vi skal huske at inkludere seksuel vold som i mange områder 
er et voldsomt problem.  

8. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 

9. Valg til bestyrelse 
Signe Sørensen og Line Bechmann genopstillede ikke. 
Helle Feddersen genopstillede og blev valgt 

Catherine Watson blev genvalgt som suppleant 
 
Følgende nye kandidater til bestyrelsen blev valgt: 
Finn Juhl Pedersen 
Karen Prins  
Rasmus Jeppesen 
Sara Gevnøe Rasmussen 
 

10. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslog, at vi fortsætter med Ebbe Jensen, Revision Vadestedet, Vadestedet 6, 4700 
Næstved 
Ebbe Jensen blev valgt 

11. Eventuelt 
Intet. 

Referent: Niels Boe 

 


