Referat fra ADDAs 23. Generalforsamling d. 23. maj 2016 kl. 19.30 på
Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af det indeværende års budget
6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
7. Fastlæggelse af medlemsbidrag for følgende kalenderår
8. Valg til bestyrelsen (Søren T. Jørgensen og Mike Arbon er på valg i 2016) + 2 suppleanter
9. Godkendelse af statsautoriseret revisor, som indstilles af bestyrelsen til godkendelse.
10. Eventuelt
Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten. Mødereferatet udsendes efter
generalforsamlingen til medlemmerne via vores hjemmeside www.adda.dk Her finder du i øvrigt
også årsberetninger m.v.
Ad1. Valg af dirigent
Ove Gejl Christensen blev valgt som dirigent.
Præsentation af deltagerne på Generalforsamlingen. I alt 15 var mødt op. Næsten hele bestyrelsen
var til stede.
.
Ad2. Valg af referent
Referent blev Bodil E. Pallesen, foreningens sekretær og økonomichef.
Ad3. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning (årsberetning for året 2015) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Søren
Jørgensen (formand og landeleder Vietnam), dernæst Bodil Pallesen (landeleder Cambodia), samt
endelig Mikael Jonsson (landeleder for Tanzania).
ADDAs hjemmeside fik en splinterny platform, og kører med parallelle spor på både dansk og
engelsk, det har været et stort arbejde med omlægningen men med særdeles tilfredsstillende
resultat. Antallet af nyhedsbreve er stærkt øget i forhold til tidligere år, og facebook bliver flittigt
opdateret og set af mere end 35.000 følgere. News and Views er udkommet to gange henholdsvis
april 2015 og november 2015.
ADDA har i 2015 modtaget 30.050 kr. i indsamlinger/donationer samt ca. 52.645 kr. fra Tipsmidler,
endvidere en bevilling på 25.000 kr. fra informationsmidler ved CISU, øremærket workshops i
Danmark med besøg af nøglemedarbejdere fra Cambodia. Derudover 150.000 kr. fra FAHUfonden til et FAHU-projektet i Cambodia i 2015, projektet er nu afsluttet. I alt når vi op på ca.
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180.000 kr. i private donationer for 2015, midler, der går ubeskåret til modtagerne i vores
projektlande.
2015 har været et særdeles givtigt projektår, med flere nye projekter, om end konkurrencen
konstant bliver hårdere mht. at få ansøgninger igennem: ADDA har startet et projekt ansøgt ved
CISU i 2014 i Contract Farming i Nord-Vietnam. Der er udarbejdet en række ansøgninger, og vi
har fået to store projekter igennem ved CISU: CISOM fase II, Cambodia samt VN-Organic i
Vietnam, så det er vi både stolte af og utrolig glade for. Vi har fået shortlistet et EU-projekt i
Cambodia, som der er udarbejdet en fuld ansøgning til, og vi afventer svar i skrivende stund. EU er
noget af et nåleøje at komme igennem.
Tanzania er startet et underprojekt op med økologisk dyrkning af soyabønner og indledt et
samarbejde med en indisk organisation Vantage. Se yderligere i beretningen.
Det blev indsendt en Konceptnote til programaftale med CISU, men grundet nedskæringer på
udviklingsbistand er denne ansøgning sat på stand by. Meget arbejde og endnu ikke held med det.
Samtlige medarbejdere i ADDA blev takket. Danida, EU, FAHU og øvrige donorer til ADDA blev
takket. Herunder også dem, som har ydet bidrag til ADDA, bl.a. i form af private indsamlinger og
donationer: FAHU fonden. Se beretningen i sin fulde længde på www.adda.dk .
Ad4. og 5. Fremlæggelse af årsregnskab 2015 samt budget for 2016.
Bodil Pallesen, Økonomichef for ADDA, fremlagde årsregnskabet, som var blevet revideret af APrevision (BEIERHOLM). ADDA kom ud med et forventet underskud på -35.257 kr., som var mindre
end det budgetterede underskud. Årsagen er de mindre projektporteføljer, og større lønudgifter til
kontoret i København – hvor vores ansatte gik fra løntilskudsstillinger til fuld løn, samt at vi har
medtaget skyldige feriepenge i regnskabet Der var en lille stigning på 1.600 kr. i indtægter for
medlemmer (fra 25.300 kr. i 2014 til 26.900 kr. i 2015). Rekruttering af medlemmer er fortsat et
vigtigt indsatsområde også for 2016. Det reviderede årsregnskab for foreningen blev gennemgået.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Budgettet for 2016 blev ligeledes fremlagt, her budgetteres med et underskud på ca. 42.000 kr.
Projektporteføljen forventes øget i løbet af året, men dette er de kendte indtægter, vi har. De
budgetterede lønudgifter til sekretariat er betydelig mindre end for 2015. Budgettet afhænger altid
af, om de forventede aktivitetsniveauer i projekterne gennemføres efter planen.
Ad6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ingen indkomne forslag.
Ad7. Fastlæggelse af medlemskontingent
Fastlæggelse af medlemsbidrag for 2016. Kontingentsatser fastholdes:
Personligt medlemskab, kr.
Familie, kr.
Firma, kr.
Studerende, pensionister m.v.

100 kr.
150 kr.
500 kr.
50 kr.

Vi skal virkelig gøre en stor indsats for at fastholde og øge antallet af medlemmer.
Ad8. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
Søren T. Jørgensen og Mike Arbon er på valg. Søren ønskede genvalg til bestyrelsen, mens Mike
vil trække sig tilbage efter næsten 10 år i bestyrelsen enten som medlem eller som suppleant.
Søren blev genvalgt. Povl Nørgaard stillede op til bestyrelsen og blev indvalgt. De er valgt for en
treårig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
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