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Referat fra ADDAs Generalforsamling d. 19. maj 2009 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 Thorndal Jørgensen, Anne-Marie Foged) er på valg i 2010) + 2 

suppleanter (Mike Arbon, 1 suppleant) 
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 16 var mødt op. 
. 
Ad2. Valg af referent 
Referent blev Bodil Pallesen, foreningens sekretær 
 
Ad3. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsens beretning (årsberetning) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved formanden (og 
landeleder for VN) Søren T. Jørgensen, dernæst landeleder for Cambodia Bodil Pallesen, 
informationschef Anne Marie Foged. Samtlige medarbejdere i ADDA blev takket. Danida, EU og 
øvrige donorer til ADDA blev takket. Herunder også dem, som har ydet bidrag til ADDA, bl.a. i form 
af indsamlinger på Agromek, på KU-Life i Cambodia (Lions club) m.fl. Søren Jørgensen 
repræsenterede ADDA ved dronningens reception i Hanoi, som han også takkede for. 
Der er blevet mulighed for at donere penge direkte via ADDAs hjemmeside.  
Se beretningen i sin fulde længde på www.adda.dk. 
 
Ad4. og 5. Fremlæggelse af årsregnskab 2009 samt budget for 2010.  
Bodil Pallesen, sekretariatsleder for ADDA, fremlagde årsregnskabet, som var blevet revideret af 
AP-revision. ADDA kom ud med et underskud på 43.000 kr. (som var budgetteret). Det reviderede 
årsregnskab for foreningen blev uddelt. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  
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Budgettet for 2010 blev ligeledes fremlagt. Budgettet afhænger af at aktivitetsniveauerne i 
projekterne gennemføres efter planen. 
 
Ad6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
Ingen indkomne forslag. 
 
 
Ad7. Fastlæggelse af medlemskontingent 
Fastlæggelse af medlemsbidrag for 2009. Medlemsbidraget er fastholdt tilsvarende 2009. Der er 
udsendt særskilt medlemsopkrævning og invitation til generalforsamlingen forud for 
generalforsamlingen, endvidere udkom et nyt nr. af News and Views.  
 
Personligt medlemskab, kr.  100 kr. 
Familie, kr.    150 kr.  
Firma, kr.    500 kr.  
Studerende, pensionister m.v.   50 kr. 
 
Der har i det forløbne år været en pæn stigning i antallet af medlemmer, således at er pr. 19. maj 
448 medlemmer registreret. I alt 32 nye medlemmer blev registreret i 2009. Karin Pirhofer styrer 
medlemslisterne m.v. Mange nye medlemmer kommet løbende til, ikke mindst med baggrund i 
deltagelsen i Agromek 2009 samt div. medlemsaktiviteter, foredrag, besøg på projekter m.v. 
 
Ad8. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter. 
Søren Thorndal Jørgensen, Anne-Marie Foged er på valg. Både Søren og Anne Marie ønskede 
genvalg til bestyrelsen. Begge blev genvalgt.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende jf. de nye vedtægter, med en formand. 
 
Valg af suppleanter: 
Mike Arbon (1. suppl.), Kirsten Stevens (2. suppl.) blev valgt som suppleanter for 2010/2011. 
 
Ad9. Godkendelse af statsautoriseret revisor, som indstilles af bestyrelsen til godkendelse. 
AP-revision, Oluf Palmes Allé 25, 1, 8200 Århus N blev efter indstilling fra ADDAs bestyrelse 
godkendt af generalforsamlingen.  
 
Ad10. Eventuelt 
Under evt. oplyste Søren at medlemmer af bestyrelsen modtager honorar for deres indsats som 
f.eks. formand, PR-chef samt sekretariat, som det også fremgår af budget og årsrapport.  
ADDA har netop godkendt sin nye strategi, som vil blive lagt på nettet. Her fastholdes at ADDA har 
en flad struktur med sekretariat i Feldballe og projektledere på flere hænder. Det nye ADDA-kontor i 
København er dels base for fundraising og frivillige i ADDA samt for Bjørn Jensen, når han ikke er 
udstationeret. 
Projekter: Song Da, fase II er netop godkendt og startet op. Øko-projektet søges forlænget med to 
år, og der påtænkes at søge nye projekter, bl.a. i Cambodia i Oddar Menchey provinsen (til 1. 
februar 2011), samt fase to i Tanzania. Aktuelt arbejdes der også med en mulig ny EU-ansøgning i 
Cambodia. ADDA orienterer løbende på hjemmesiden og i News and Views om projekterne om de 
nye tiltag. 
 
Helge Brunse foreslog at bestyrelsen udvides til flere medlemmer i takt med at der er flere 
projektaktiviteter. Bestyrelsen vil overveje at stille forslag om dette til næste generalforamling. 
 
Efter Generalforsamlingen fortalte Helge Brunse fra Cambodia-projekterne, herunder opstart af fase 
to for landbokvindeprojektet (IWEP) i Siem Reap.  
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