Referat fra ADDAs 26. Generalforsamling d. 22. maj 2019 kl. 19.30 på
Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af ordstyrer og referent
Bestyrelsens beretning
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 Th. Jørgensen og Povl Nørgaard er på valg i 2019) + 2
suppleanter
8. Godkendelse af statsautoriseret revisor, som indstilles af bestyrelsen til godkendelse.
9. 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 og referent
Jørgen Flensborg blev valgt som dirigent.
Referent blev Bodil E. Pallesen, foreningens sekretær og økonomichef.
I alt 22 var mødt op. Hele bestyrelsen var til stede.
Ad2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning (årsberetning for året 2016) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Søren
Jørgensen (formand og landeleder Vietnam), dernæst Bodil Pallesen (landeleder Cambodia), samt
endelig Mikael Jonsson (landeleder for Tanzania i 2018) og med supplement af Ove Gejl
Christensen, som er landeleder fra 2019.
ADDAs informationsarbejde i 2018 dækker opdatering af hjemmeside, nyhedsbreve 4 gange om
året med ca. 230 subscribers, facebook (vi har godt 50.000 følgere). News and Views er
udkommet to gange henholdsvis april 2018 og november 2018.
ADDA har i 2018 modtaget 21.850 kr. i donationer fra medlemmer samt ca. 50.000 kr. fra
Tipsmidler. , endvidere en bevilling på 25.000 kr. fra informationsmidler ved CISU, øremærket fotoformidling om vore tre projektlande. Donationerne går ubeskåret til modtagerne i vores
projektlande.
2018 har været et spændende projektår, med 6 ongoing projekter hvoraf to blev Contract farming i
Vietnam og ADP-partnership, forprojekt i Tanzania. Vi fik to projektansøgninger igennem ved CISU
i henholdsvis Vetnam og Cambodia, som starter op i 2018.
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Landelederne gav beretning fra hver af projektlandene Vietnam, Cambodia og Tanzania, der
henvises til bestyrelsens beretning, som lægges på ADDAs hjemmeside.
Samtlige medarbejdere i ADDA blev takket. CISU/Danida, EU og øvrige donorer til ADDA blev
takket. Herunder også dem, som har ydet bidrag til ADDA, bl.a. i form af private donationer. Se
beretningen i sin fulde længde på www.adda.dk .
Ad3. og 4. Fremlæggelse af årsregnskab 2018 til godkendelse samt budget for 2019.
Bodil Pallesen, Økonomichef for ADDA, fremlagde årsregnskabet, som var blevet revideret af
BEIERHOLM revision. ADDA kom ud med et overskud på 57.318 kr. Det reviderede årsregnskab
for foreningen blev gennemgået. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Budgettet for 2019 blev ligeledes fremlagt, her budgetteres med et underskud på et ekstraordinært
stort underskud på ca. 183.000 kr. Dette skyldes at 2019 fejrer ADDA sit 25. års jubilæum og
afholder sotr konference d. 1. juni 2019. Derudover har ADDA inviteret 10 af vore nøglesamarbejdspartnere og medarbejde fra Vietnam og Cambodia, som medvirker ved konferencen
samt også deltager i en faglig studietur ugen op til jubilæet. Det er endnu i skrivende stund usikkert
mht. om vi modtager flere støttebeløb til konferencen m.v., men vi har pt. fået tilsagn om 10.000 kr.
fra CISUs informationspulje. Derfor forventes derfor at underskuddet ikke bliver helt så stort.
Ad5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ingen indkomne forslag.
Ad6. Fastlæggelse af medlemskontingent
Fastlæggelse af medlemsbidrag for 2019. Dette blev drøftet ved generalforsamlingen, men
konklusionen blev at bestyrelsen tager det op ved kommende bestyrelsesmøde. Kontingentsatser
fastholdes:
Personligt medlemskab, kr.
Familie, kr.
Firma, kr.
Studerende, pensionister m.v.

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

Vi skal fortsat gøre en stor indsats for at fastholde og øge antallet af medlemmer, og kan heldigvis
se at der er kommet flere nye medlemmer til i forbindelse med omtale af ADDA i aviser og blade
mm. Som følge af vores jubilæum og invitation til jubilæet.
Ad7. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
Søren Th. Jørgensen og Povl Nørgaard er på valg. Begge ønskede genvalg til bestyrelsen og blev
genvalgt uden afstemning. De er valgt for en treårig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Valg af suppleanter:
Valg af suppleanter (1 år ad gangen): Nuværende suppleanter Pie Munksgaard og Jan Sohn
stillede op. Og blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Suppleanter er valgt for en enårig
periode.
Ad9. Godkendelse af statsautoriseret revisor, som indstilles af bestyrelsen til godkendelse.
BEIERHOLM Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Tangen 9, 8200 Århus N, og blev efter
indstilling fra ADDAs bestyrelse godkendt af generalforsamlingen.
Ad10. Eventuelt
Tak til alle fremmødte,
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