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En epoke er slut - en ny start
Af Søren Thorndal Jørgensen,
formand for ADDA
I starten af 2013 har ADDA
sagt farvel til Niels Dumas-Johansen, medlem af bestyrelsen
og medstifter af ADDA, Bjørn
Jensen, projektkoordinator i
Vietnam og Nguyen Thi Thu
Hang, kontorleder samme sted.
Alle har været med fra de tidlige dage med pionerånd og
hårdt arbejde. Tilsammen er
der forsvundet ca. 50 års erfaring fra ADDA, hvilket selvfølgelig er et voldsomt tab på
kort tid. Jeg vil gerne takke alle
3 for de mange gode år og alt
det hårde arbejde og sjove oplevelser. Men der er heldigvis stadig mange dygtige folk i
ADDA og vi har nu ansat en ny
koordinator til Vietnam, Kenneth Høegh, som har meget erfaring fra tidligere stillinger
med samme arbejdsmetoder
som ADDA anvender. Derfor
er ADDA forsat en livlig organisation med tro på fremtiden
og egne evner. De stigende priser på fødevarer, offentligt fokus på miljø og klimatilpasning
og landbruget som energiproducent vil fremover øge behovet for ADDA’s kompetencer. Men herfra skal lyde en
stor tak til de personer, der har
bragt ved til bålet i snart 20 år.

Niels, ADDA’s
første mand i
Vietnam

Bjørn og Hang (th) besøger projektdeltagere

Ulandsbistand der virkelig rykker
Otte års indsats for kvindelige,
cambodianske bønder slutter til efteråret. Og det har været en ubetinget
succes, siger ADDAs Bodil Pallesen.
Af Lars Wikborg
Et af ADDAs største, længstvarende og mest betydningsfulde projekter i Cambodia, kaldet IWEP, er ved
at være slut. Og det blev også et af de
succesfulde, hvis man spørger landeleder Bodil Pallesen, der har stået i spidsen for projektet siden starten i 2005.
”IWEP-projektet har gennemgået en
fantastisk udvikling. Landbokvinderne er blevet konsolideret i deres selvhjælpsgrupper og har udviklet deres
landbrugsfaglige kunnen. Det betyder,
at de har forbedret deres levevilkår
markant og virkelig er blevet styrket
mentalt. De er ganske enkelt blevet
”empowered”, hvilket var hele projektets målsætning,” siger Bodil Pallesen.

IWEP er en netop forkortelse for ’Integrated Womens Empowerment Project’ - på dansk ”Integreret projekt til
styrkelse af kvinders livsvilkår’ – og
målgruppen er primært fattige kvinder i Siem Reap-provinsen. Baggrunden for projektet er, at borgerkrigen
i 70’erne efterlod sig mange enker,
og dermed familier med kvinder som
overhoveder og forsørgere med landbruget som den primære indtægtskilde. Og selvom krigen for længst er
overstået, er det i denne del af landet
fortsat primært kvinderne, der knokler
i marker og stalde – men de har manglet helt basal viden om dyrkning af
jord og husdyrproduktion.
”I projektets start var indsatsen primært rettet mod de fattige bønder hvoraf cirka 85 procent var kvinder som havde et lille jordstykke, hvor de
kunne lære at dyrke grøntsager og foder til opdræt af svin, fjerkræ m.m.
Senere fortsatte vi med træning af

bønderne, der nu var blevet mere organiserede i selvhjælpsgrupper, hvilket igen har resulteret i en massiv forbedring af deres levevilkår. Desuden
startede vi samtidig en indsats overfor
de allerfattigste, som kun havde små
haver. Og generelt må vi sige, at vi har
haft stor succes med at forbedre levevilkårene for disse meget fattige familier,” siger Bodil Pallesen.
ADDAs metoder baserer sig på hjælptil-selvhjælp, og grundstenen i landbrugsundervisningen af de kvindelige
bønder tager udgangspunkt i den deltagerorienterede træningsmetode „Farmer Field School“ - på dansk kaldet
markskole. Her træffer deltagerne fælles beslutninger omkring dyrkningspraksis og når til enighed gennem
diskussioner. Man gennemfører et træningskursus for personer, der efterføl-

Agricultural Cooperativ Prasat Bakong
præsenterer deres produktion af NPK-gødning
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Foran risbanken

res lokalsamfund. Hvilket er lykkedes
med stort held,” siger Bodil Pallesen,
der nu glæder sig over at se knap otte
års hårdt arbejde munde ud i en meget
konkret livsforbedring for de involverede bønder. Mere end 8000 primært
kvindelige bønder har været involveret, og i dag er omkring 3500 fortsat i
en selvhjælpsgruppe.
”Og 3500 deltagere svarer jo til ca.
20.000 mennesker, da det er hele familien, som får udbytte af indsatsen.
Mange af deltagerne har opnået ledende positioner i lokalsamfundene, og
senest er det lykkedes at få etableret
flere mindre landbrugsandelsforeninger, f. eks. en der handler med gødning, og har investeret i en maskine til
at lave blandingsgødning, og de låner
også ris ud vha. deres fælles risbank.
De har udarbejdet forretningsplaner,
og arbejder fortsat på at udvikle deres

forretning. Det har givet genlyd og aftvunget respekt i lokalsamfundene og
distriktet. Det er hjælp til selvhjælp,
der rækker langt ud i fremtiden. Derfor er IWEP projektet et super eksempel på u-landsbistand, der virkelig rykker, ” siger Bodil Pallesen.

FAKTA OM IWEP
• Ansvarlig: Landeleder Cambodia,
Bodil Pallesen
• Periode: 2005 – 2009 (fase I), 2009
– 2013 (fase II), i alt 8 ½ år
• Bevilling: 9 mio. kr. (fase I), 8,1
mio. kr. (fase II), i alt 17,1 mio. kr.
• Donor: Danida
• Lokale samarbejdspartnere: Banteay Srei, READA (Rural Economic and Agricultural Development
Agency)

Billederne er taget af Bodil Pallesen

gende selv fungerer som trænere og
landbrugsrådgivere ude i landsbyerne.
Når kvinderne har deltaget i en markskole opfordres de derefter til at fortsætte samarbejdet i selvhjælpsgrupper,
som igen på sigt forventes at danne
udgangspunkt for små landbrugskooperativer som man succesfuldt dannede i Danmark for mere end 100 år.
”Vores metoder tager udgangspunkt i
læring ud fra det niveau, landbokvinderne selv er på. De lærer at støtte hinanden i gruppen, samtidig med
at de hele tiden hjælpes af vores dygtige medarbejdere. De lærer at få en
gruppe til at fungere, og har bl.a. sparet op under hele forløbet, og på den
måde haft penge til at kunne indkøbe
frø og såsæd, hjælpemidler, kyllinger
osv. Desuden er de ikke mindst blevet trænet i lederskab og fortalervirksomhed, dvs. at øve indflydelse i de-
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”Hjælp til selvhjælp”
– donationer forbedrer levevilkårene for fattige
Af Ove Gejl Christensen. Næstformand i ADDAs bestyrelse
ADDA har gennem modtagne donationer gjort hverdagen lettere for fattige
landsbybeboere i Nordvietnam. Med
støtte fra Lauritzen Fonden, Foreningen Roskilde Festival, Jubilæumsfonden af 12.08.1973 samt Tipsmidlerne,
er der blevet gennemført 23 infrastrukturforbedringsprojekter. Det har lettet
transport til og fra marken med såsæd
/ plantemateriale og gødning, men især
af høstede afgrøder.
Birhe Justesens Fond har tildelt
ADDA 150.000 kr. til infrastrukturprojekter, og ADDAs kontor i Hanoi har samtidig fået forslag fra ADDAs Farmer Field School grupper om
hvilke infrastrukturprojekter der skal
støttes. Der er udvalgt de 15 projekter, som skønnes at ville gøre den største forskel til bedring af forholdene og
levestandarden. Det er vej-, bro- og
vandingsprojekter. Billederne viser behovet og hvilke forbedringer tidligere
donationer har medført.
At landsbybeboerne selv er med i selv
konstruktionsarbejdet, styrker ikke
kun samarbejdsrelationerne beboerne
imellem, men også ejerskabet til pro-

Den gamle jordvej mellem markerne

jekterne. Det er hjælp til selvhjælp,
som er ledetråden i alle ADDAs udviklingsprojekter.
I infrastrukturprojekterne deltager alle
landsbyens familier. Bondegruppen
organiserer arbejdet med landsbyen,
skaffer materialer, kontakter de lokale myndigheder og skaffer ingeniører
udefra. Efter konstruktionen er gennemført, er gruppen ansvarlig for at
organisere vedligeholdelse samt skaffe
penge til dette fra landsbyen.
Donationerne er primært blevet brugt

Vejen bygges, og alle hjælper til
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til indkøb af cement til konstruktion af
projekterne. Landsbyerne har selv leveret arbejdskraften samt skaffet sten
og grus til konstruktionerne; sten og
grus som er blevet transporteret dels
på knallert og dels båret på ryggen af
mange kvinder.
Mange flere bondegrupper er interesserede i at lave tilsvarende projekter, og VNFU (Vietnamese Farmers
Union) er begyndt at søge om midler andre steder fra, som sammen med
landsbybeboernes gratis arbejde er
med til at gavne den nødvendige udvikling af infrastrukturen.
Forbedringen af infrastrukturen i de afsides områder af Vietnam har ikke kun
betydning for den enkelte landsby. Fra
ADDAs projekter kendes problemstillingen at dårlige veje og adgangsforhold kan bevirke at transporten af
grøntsager til markedet bliver vanskeliggjort i en sådan grad, at bønderne
opgiver at dyrke grøntsager til markedet i byen. Det medfører at de falder
tilbage på risdyrkning, som kun giver
halvdelen af det økonomiske udbytte de ellers ville have haft. På det større plan kan en forbedret infrastruktur
også få betydning, idet en forbedring af
bøndernes levevilkår kan være med til

at forhindre affolkning af landdistrikterne, fordi de unge rejser til storbyerne, til usikre og dårligt betalte jobs. I
landsbyerne har man, trods en meget
lille indtægt i penge, muligheden for at
producere sine fødevarer selv.
Donationer har til nu bidraget til
konstruktion af:
• 2.742 m vej
• To drikkevandssystemer, et med en
vandtank nær landsbyen, og et med
brønd og rørføring så vandet kan
tappes forskellige steder i landsbyen.
• Et overrislingssystem som sparer
bønderne en masse tid, når de ikke
skal bære vandet til markerne.
• To afledningskanaler til beskyttelse
mod jordskred og dermed ødelæggelse af veje
• En mole til en landsby, der ligger
ud til en flod, så fiskerne har lettere
adgang til at losse deres fangst.

Betonen lægges på

Donationerne fra Birthe Justesens
Fond, Lauritzen Fonden, Foreningen Roskilde Festival, Jubilæumsfonden af 12.08.1973 samt Tipsmidlerne
er med til at opgradere infrastrukturen og dermed levevilkårene i de valgte landsbyer.

Det færdige resultat

Bønderne bruger den nye vej når høsten skal transporteres
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Når jura møder landsby
VLA-projektet, der giver gratis retshjælp, havde et forrygende 2012.
Formand Søren Thorndal Jørgensen glæder sig
Af Lars Wikborg
Retfærdigheden er nu omsider også
nået frem til beboerne i de tre forarmede provinser Dien Bien, Lai Chau og
Lao Cai i det nordvestlige Vietnam.
Således har mere end 4000 fattige,
vietnamesiske landsbyboere og landmænd alene sidste år fået juridisk
hjælp til konfliktløsning som et direkte resultat af ADDAs hjælpeprogram,
kaldet VLA. Det fremgår af ADDAs
årsrapport fra 2012, der netop er udkommet.
”Det er et helt fantastisk resultat, der
betyder at de lokale bønder og landsbybeboere nu i langt højere grad får en
retfærdig behandling og dermed langt
bedre muligheder for at fastholde og
gøre krav på blandt andet jord. Men de
får også svar på en masse andre juridiske spørgsmål, de aldrig ville få mulighed for at stille. Blandt andet om
korruption, som er relativt udbredt” siger formand for ADDA, Søren Thorndal Jørgensen.
VLA-projektet går ud på, at kørende
’jurakontorer’ bemandet med tre jurister tilbyder gratis retshjælp i særligt
isolerede områder, hvor helt op mod
85 procent af kvinderne er analfabeter
og fattigdommen er særligt udbredt.
Den juridiske bistand handler primært om rettigheder til jord – typisk konflikter mellem bønder indbyrdes, kompensationer i forbindelse med
ekspropriation, adgang til jord eller arveforhold. Men også spørgsmål i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp til fattige og handikappede samt
pensioner til krigsenker kan de tre jurister være behjælpelige med - helt konkret peger rapporten på, at de mobile
jurakontorer nåede ud på intet mindre
end 121 besøg med deltagelse af i alt
4127 landsbyboere alene i 2012.
Juristerne giver ikke imidlertid ikke
kun råd og vejledning i de konkrete sager, men kan også skaffe kontakter til

myndigheder og øvrige involverede
parter. Således har de fattige vietnameseres nyvundne, juridiske indsigt skabt
baggrund for 66 møder, hvor i alt 3055
landmænd har kommunikeret direkte med de relevante, lokale myndigheder om deres bekymringer, idéer og
ønsker. Og omvendt har myndighederne haft lejlighed til at forklare, hvilke
tanker, der ligger bag forskellige strategier.
”For bare få år siden havde det været helt utænkeligt, at fattige ville få
denne viden. Her og nu løser det deres konkrete problemer, men overordnet set, er det er samtidig vejen frem
mod mere åbenhed og demokrati i et
land, hvor det godt kan halte lidt,” siger ADDAs formand Søren Thorndal
Jørgensen.
FAKTA OM VLA
VLA bærer navn efter Vietnamese
Lawyers Association, den vietnamesiske advokatsammenslutning, der samtidig er ADDAs lokale samarbejdspartner. Første del af VLA startede i
2008 og er siden forlænget til 2014
Danida har doneret i alt ca. 11 millioner kr.
TRE SPØRGSMÅL/SVAR
Spørgsmål: Det er i forvejen svært for
min fattige familie at få råd til at sende
mine børn i gymnasiet. Når vi beder
de lokale myndigheder om at få lov til
at låne en computer, får vi ofte afslag.
Kan det være rigtigt?
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Svar: De lokale myndigheder har kun
en begrænset mængde computere, de
kan låne ud. Hvem, der får tildelt en
computer, afgøres når myndighederne
har modtaget en indstilling efter diskussioner og møder lokalt i landsbyerne. Desværre er der ikke computere
nok til alle ansøgere.
Spørgsmål: Min kone og jeg vil begge
to gerne skilles, men vi kan ikke nå til
enighed om, hvor vores børn skal bo?
Hvad siger loven til det?
Svar: Begge parter skal indgå i en dialog, og hvis I ikke kan nå til enighed,
kan I få retten til at afgøre det. Reglerne er: Er barnet under 36 mdr. skal
moderen tage sig af det, er barnet mere
end 9 år, er det op til barnet selv at bestemme, hvor det vil bo. Er barnet derimod mellem 36 mdr. og 9 år vil det
være op til en dommer at bestemme
det bl.a. på baggrund af økonomi.
Spørgsmål: Hvis ens søn slår, fornærmer og truer sine forældre på livet hvis
de ikke sælger deres ejendom, så han
kan bruge pengene på gambling, hvilke love gælder så for behandling af
ham?
Svar: Børn og børnebørn er lovmæssigt forpligtet til at passe på deres forældre og bedsteforældre, når de bliver
ældre, og hvis sønnen ikke har invalideret forældrene mere end 11 procent,
vil han få en advarsel eller en administrativ straf. Desuden kan de gøre ham
arveløs.

A D DA s i g a n g v æ r e n d e p r o j e k t e r
Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket og hvem der financierer dem. I de fleste projekter inkluderer
budgettet ca. 5 – 10 % egenfinansiering.
Læs mere om de enkelte projekter på www.adda.dk

Projekt

Periode

Land

Budget ca. (DKK)
- financieret af

IWEP II (anden fase af IWEP):
04.2009 – 09.2013
Styrkelse af landbokvinders livsvilkår

Cambodia

8.115.500 kr.
Danida

ADDA-INFOSE:
Indsats for at imødegå fødevareusikkerhed blandt fattige i semi-urbane
områder af Siem Reap

02.2011 – 02.2015

Cambodia

7.500.000 kr.
EU / ADDA

01.2013-12.2015

Cambodia

5.000.000 kr
CISU

FIGNAHB:
Styrkelse af bondegrupper blandt etni01.2013 - 06.2015
ske minoriteter i provinserne Nghe An
og Hoa Binh.

Vietnam

4.994.507  kr
CISU

VLA-projektet II:
Juridisk bistand til landbefolkningen

01.2011 – 12.2014

Vietnam

6.712.775 kr.
Danida

Song Da II (anden fase af Song Da):
udvikling af etniske minoriteters
lokalsamfund

04.2010 – 12.2014

Vietnam

11.055.433 kr.
Danida

Tanzania: NADO i fokus.
Styrkelse af civilsamfundet på landet

03.2012 – 07.2015

Tanzania

9.723.255 kr.
Danida

CISOM:
Styrkelse af civilsamfundet i
Oddar Meanchay

Kilde: Adda

News & Views udsendes til ADDAs
ADDAs 2yngste
medlemmer
gangemedlem,
om året.Frederik
Ældre Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen,
der
som
en
af
initiativtagerne
til ADDA har været længst med i foreningen.
numre kan ses på ADDAs hjemmeside.
Som
det ses er der meget spændende at fortælle!
www.adda.dk
Redaktør af News & Views nr. 25:
Anne-Marie Foged

News & Views / Agricultural
Development Denmark Asia
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ADDAs adresse:
Fælledvejens Passage 2, st. tv.
2200 København N
Telefon 24 47 13 07
Mail: adda@adda.dk
Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S

Forundersøgelserne af bondegrupperne i FIGNAHB-projektet
(FIGNAHB – Styrkelse af bondegrupper blandt etniske minoritetsgrupper i
provinserne Nghe An og Hoa Binh)
Af Lærke Aaboe-Jacobsen,
Projektleder på FIGNAHB

Interview
Grisesti

Billederne er taget af Ho Xuan Huong, projektassistent, under baseline-undersøgelserne i Nghe An.

I projektet, der løber i perioden januar 2012 – december 2014, forventes
der at deltage 220 bondegrupper med
ca. 25 medlemmer i hver, dvs. i alt ca.
5.500 bønder.
Som den første store aktivitet i projektet er der blevet lavet baseline-undersøgelser i de to provinser Nghe
An (NA) og Hoa Binh (HB) blandt de
bønder, der er med i projektet. Baseline-undersøgelserne bruges til at undersøge den nuværende situation hos
befolkningen og skal bruges som udgangspunkt for den følgende undervisning og de aktiviteter, der skal laves. I alt har 76 bønder deltaget i
interviewene, der blev udført at de 38
lokale trænere, der er med i projektet.
Herunder fortælles kort om resultaterne fra undersøgelsen.
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Afgrøder:
I begge provinser dyrkes der primært
ris, omkring 70 % af de adspurgte
dyrker ris, og derudover er majs den
næstmest populære afgrøde, der dyrkes af ca. 45 % af bønderne. Derudover dyrker bønderne sukkerrør og
maniok (en rodfrugt). I HB dyrkes
desuden i mindre omfang kål, søde
kartofler, jordnødder, avocado, peberfrugter samt græskar. I NA, der har et
noget anderledes klima, dyrkes i mindre omfang kål, taro (en rodknold),
jordnødder og græskar.
Husdyr:
I begge provinser har familierne husdyrhold. Det mest populære er kyllingehold. I NA producerer halvdelen af
bønderne under 50 kyllinger om året,
hvor den anden halvdel producerer
mellem 50-100 kyllinger per år. I HB
producerer størstedelen af bønderne
under 50 kyllinger om året.
Derudover er svinehold også populært, og blandt bønderne i NA producerer ca. 30 % mere end 30 grise
per år, i HB producerer ca. 60 % mindre end 20 grise per år. Én enkelt adspurgt bonde producerer imponerende
nok 160 grise per år. Derudover holder bønderne ænder, okser og bøfler.
I NA holder de desuden også geder,
søer og fisk.
Indkomst:
Bøndernes samlede årlige indkomst
per husstand varierer med et gennemsnit på 25.000 kr. årligt i HB til
et gennemsnit på 33.000 kr. årligt.

Overdække til bøfler

Det viste sig at der var en meget stor
spredning på den indtjening bønderne har fra deres landbrugsaktiviteter,
med den laveste indkomst på 1.200 kr.
årligt til en indkomst på 99.600 kr. årligt. Resultaterne viste at 55 % af bønderne tjener mindre end 15.000 kr.
om året på deres landbrugsaktiviteter.
De resterende 45 % har en årligt indkomst mellem 15.000 kr. og 45.000
kr. 2 af de adspurgte tjener mere end
45.000 kr. om året.

På kortet ses det nordlige Vietnam, inklusiv de to provinser hvor projektet udføres.

Lån:
Det er meget almindeligt at bønderne optager lån fra forskellige steder.
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Ud af de 76 adspurgte har 65 familier
optaget lån fra forskellige banker og
projekter med fokus på fattige bønder
samt fra familie og venner. Bøndernes lån ligger på imellem 1.500 kr. til
24.000 kr. med afbetaling på mellem
12-36 måneder.
Når projektet er færdigt i sommeren 2015 vil der blive lavet tilsvarende undersøgelser, således at projektets
succeser kan måles. På den måde kan
vi direkte se om projektet har hjulpet
bønderne med at udvide deres produktion samt øge deres indkomst.

Kort nyt
En ildsjæl og
foregangsmand takker af
Som omtalt i lederen, har Niels Johansen, der i 1994 var med til at stifte
ADDA, efter mange år valgt at ud
træde af ADDAs bestyrelse.
Som et menneske, der altid ser og interesserer sig for andre, uanset nationalitet, alder eller vilkår, var det ikke
overraskende at det blev ham, der, i
samarbejde med venner fra Cambodia og Danmark, fik sat den lille ngo
ADDA i verden. Som han siger om
sin egen rolle: ”Min simple opgave
har været og var: forene kræfterne i
positiv retning, være igangsætteren,
finde netværk og indgå aftaler om
samarbejde lokalt.”
Niels har i ADDA-sammenhæng
været generalisten, der med sit tillidsvækkende væsen og overbevisende
idealisme kunne snakke døre åbne, så
de landbrugsfaglige bestyrelsesmedlemmer og ansatte kunne tage over:
”Uden den blanding af folkelig opbakning, politisk støtte (fra fx Axelborg og DANIDA), god og grundig
hjælp fra betalte tekniske medarbejdere og frivillige, var det jo aldrig blevet
– så det er en smuk historie, som på
alle måder må tilskrives et fællesskab,
der har stået bag og støttet. ADDA
er vokset støt i de forløbne år, og når
vi har haft fælles fodslag, er stort set
over år alt lykkedes. Man er glad over
at tingene lykkes”.
Alle i ADDA siger tak til Niels for
hans indsats og ønsker ham alt godt
fremover!

Niels besøger tre generationer under samme tag i Moung La distriktet i Son La provinsen. Familien er typisk for de landsbyer som ADDA har arbejdet med.

Niels sammen med to repræsentanter for Vietnamese Farmers National Union (VNFU) i
Lai Chau provinsen ikke langt fra Song Da floden.
Mr. Vuong i midten var med til at etablere ADDAs første projekt i Vietnam: Song Da I.

FNs 2015 MÅL

Siden 1980’erne er verden blevet mere ulig både indenfor og imellem lande, og bl.a. derfor er temaet for årets
kampagne Lighed. Der vil bl.a. blive sat fokus på hvordan
mere lighed faktisk hænger positivt sammen med vækst.
I år kan man læse om de gode nyheder bag på mælkekartoner, på flere tog rundt om i landet samt hos alle
NGO’erne, fx på ADDAs hjemmeside.
Vi vil løbende holde jer opdateret om hvordan ADDA deltager i eventen, og hvordan du selv kan være med! Se på
www.adda.dk, på Facebook og meld dig til ADDAs nyhedsbrev.

Endnu en gang deltager
ADDA i den landsdækkende kampagne Verdens Bedste Nyheder, hvor DANIDA
og alle de folkelige organisationer står sammen om at
fortælle at fattigdom kan bekæmpes.
Årets kampagne starter så småt med
gode historier og nyheder hen over sommeren og kulminerer i en stor event fredag d. 13. september 2013.
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Generalforsamling 2013
AD DA s år lige ge ne ra lforsa mling finder sted
O nsdag d. 22. ma j 20 13 kl. 19 : 30
p å Kalø Økolog iske La ndbru g sskole,
Skovr ide r vej 1, 8410 Rø nde
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.

Valg af ordstyrer

3.

Bestyrelsens beretning

2.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Valg af referent

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Fremlæggelse af det indeværende års budget

Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

Fastlæggelse af medlemsbidrag for følgende kalenderår

Valg til bestyrelsen (Søren Thorndal Jørgensen og Anne-Marie Foged er
på valg)
Godkendelse af statsautoriseret revisor, der indstilles
af bestyrelsen til godkendelse

10. Eventuelt

Emner og forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
fremsendes til bestyrelsen senest d. 14. maj på e-mail til adda@adda.dk.
Forslag med begrundelse kan læses på foreningens hjemmeside
senest 5 dage før generalforsamlingen.
Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et mødereferat, der offentliggøres på foreningens hjemmeside www.adda.dk.
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Flyttet?

Glemt at betale kontingent?

Kære medlem.
Husk at fortælle når du skifter adresse.
Hver gang vi sender medlemsbladet
ud, kommer der nogle retur, fordi
adressen er forkert.
Det kan gøres nemt ved enten at sende
en mail til adda@adda.dk eller ringe
til kontoret på 24 47 13 07

Det er meget nemmere at betale gennem PBS, du kan tilmelde dit medlemskab til
betalingsservice ved at klikke på linket på www.adda.dk og udfyld formularen.
Dit medlemsnr. samt Deb.grp.nr. finder du på opkrævningen udsendt af ADDA.
Har du spørgsmål vedr. dine medlemsoplysninger kontakt da venligst kontoret
på adda@adda.dk eller på telefon 24 47 13 07.
Bemærk du kan ikke tilmelde dig medlemskab af ADDA via betalingsservice,
dette skal ske via tilmeldingsblanketten under
„Støt ADDA“.

Tak for donationer
Tak for alle de donationer vi har
modtaget siden sidste News &
Views udkom i november 2012!
Alle gaver på 500 kr. og derover
bliver nævnt her. Også en stor tak
til alle dem, der har givet mindre
beløb.
2013
Zonta Århus 1996, 25.000 kr.
Bøgeskovminde, 500 kr.
2012
Carsten Christensen, 500 kr.
Niels Kjeld Dalsgaard, 500 kr.
Mogens Brix Nielsen, 500 kr.
Birthe Justesens Fond, 150.000 kr.
Kolind Bogtrykkeri, layout
Træk gaven fra i skat
ADDA er godkendt som velgørende forening. Derfor kan alle
gaver op til 14.400 kr. pr. person
trækkes fra i skat. Husk at sende os
dit cpr-nummer, så indberetter vi
dit bidrag til SKAT.
Støt ADDAs arbejde
Giv et bidrag på giro +73
+82139869 eller via Reg.nr: 9324 og  
Kontonr: 3245623703 på Netbank.
Læs meget mere om ADDAs projekter og om hvordan du kan støtte
på hjemmesiden www.adda.dk

Bliv medlem af ADDA!
Derved bidrager du til at fattige bønder i Asien og Afrika kan forbedre
deres og deres landsbyers levevilkår.
Det er billigt, for du får to gange om
året tilsendt medlemsbladet News &
Views, og kan derudover følge med
i hvad der sker i projekterne ved at
tilmelde dig ADDAs nyhedsmail

eller følge med på vores hjemmeside
og Facebook. Tilmeld dig via www.
adda.dk eller ring til 24 47 13 07.
Årligt medlemskontingent:
Alm. ..................... 100 kr.
Familie ................ 150 kr.
Firma ................... 500 kr.
Stud. og pens. ...... 50 kr.

Tryksager...

laver vi mange af...

– og vil glæde os til at byde dig
velkommen som kunde!
Vi
Vi
Vi
Vi

er meget alsidige og har egen produktion
trykker på plast, papir og karton
har nogle af Danmarks bedste priser
har Danmarks nyeste og mest effektive trykmaskine
ed et smil
Tryksager m
res stil
– det er vo

Flyers - Postkort - Plakater - Visitkort - Foldere
Klistermærker - Fakturasæt - Hæfter - Bøger - Brevpapir
Roll-ups - Bannere - Plasttryk

KOLIND BOGTRYKKERI I/S
Mårupvej 30 · 8560 Kolind · Tlf. 8639 1899 – kbtryk.dk

