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Referat fra ADDAs 27. Generalforsamling d. 19. maj 2021 kl. 19.30 på 
ZOOM – som Webinar  
  
Dagsorden ifølge vedtægter: 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 
4. Fremlæggelse af det indeværende års budget 
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer  
6. Fastlæggelse af medlemsbidrag for følgende kalenderår 
7. Valg til bestyrelsen Bodil E. Pallesen, Helge Brunse og Mikael Jonsson + to suppleanter 
8. Godkendelse af statsautoriseret revisor, som indstilles af bestyrelsen til godkendelse. 
9. Eventuelt 

 
 
Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent og referent. 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 16 var tilmeldt med link til Generalforsamlingen. Hele bestyrelsen var til stede. 
 
Ad2. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsens beretning (årsberetning for året 2020) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Søren 
Jørgensen (formand og landeleder Vietnam), dernæst Bodil Pallesen (landeleder Cambodia), samt 
Ove Gejl Christensen (landeleder for Tanzania), Torben Huus-Bruun (Myanmar). Endvidere fortalte 
Mikael Jonsson om projektet i Uganda og Povl Nørgaard om informationsaktiviteter. 
 
2020 har været præget af corona, men alligevel kører projekterne jo generelt efter planen. Vi fik 
afsluttet to projekter i Cambodia (EASY og ACSO) og startet et fortsættende projekt op efter disse 
to (EAC), og samtidig nåede vi tilsagn om en bevilling til et klimaprojekt CSA i Cambodia, som 
startede op 1. januar 2021. AMDT-projektet i Tanzania blev afsluttet efter 3 projektår, men der 
arbejdes ihærdigt på at kunne fortsætte projektaktiviteterne her. I Vietnam kører vores 
økologiprojekt VOF, men det er indtil videre ikke lykkedes at lande en ny projektbevilling fra CISU 
pga. megen pres fra et stigende antal projektansøgninger. 
 
ADDAs informationsarbejde i 2020 dækker udgivelse af vores News and Views, som udkommer to 
gange om året. Derudover opdatering af hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve 4 gange om året 
med ca. 230 subscribers, facebook (vi har godt 50.000 følgere) mm. 

http://www.adda.dk/
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ADDA har i 2020 modtaget godt 42.000 kr. i donationer fra medlemmer samt 47.244 kr. fra 
Tipsmidler, endvidere tilsagn om en bevilling på 100.000 kr. fra Engagementspuljen ved CISU, 
som vil blive udbetalt i 2021. Donationerne går ubeskåret til modtagerne i vores projektlande. 
 
Samtlige medarbejdere i ADDA blev takket. CISU, 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 for 2020 i sin fulde længde på www.adda.dk (eller bedst på Chrome-browser 
https://adda.dk/ 
 
Ad3. og 4. Fremlæggelse af årsregnskab 2020 til godkendelse samt budget for 2021.  
Bodil E. Pallesen, Økonomichef for ADDA, fremlagde årsregnskabet, som var blevet revideret af 
BEIERHOLM revision. ADDA kom ud med et mindre overskud på 24.821 kr.   
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 
Vores mangeårige medarbejder Arafa har valgt at stoppe i ADDA, og qua dette samt vores 
stramme økonomi, og mindre omsætning, som følge af færre projekter, som giver 7% midler til 
foreningen, er kontoret på Frederiksberg sagt op pr. 1. april 2021.  
 
Bodil præsenterede bestyrelsens forslag til budget for 2021, hvor samtlige landeleder- samt 
informationshonorarer var suspenderet. Vi har allerede bidraget til en bridging-periode i Tanzania 
på 50.000 kr. (i 2021) i håb om at det lykkes at få en projektbevilling til at fortsætte øko-projektet i 
Tanzania, men formentlig med en ny donor. Der budgetteres med et mindre overskud på 43.000 
kr. i 2021 for foreningen. 
 
Ad5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
Ingen indkomne forslag. 
 
Ad6. Fastlæggelse af medlemskontingent 
Fastlæggelse af medlemsbidrag for 2021. Dette blev drøftet ved generalforsamlingen, men 
kontingentsatser fastholdes, samtidig med at der skal opfordres til at yde støtte til vores 
indsamling: 
 
Personligt medlemskab, kr.  100 kr. 
Familie, kr.    150 kr.  
Firma, kr.    500 kr.  
Studerende, pensionister m.v.   50 kr. 
 
Der var stemning ved GF at medlemmer, der ønsker at yde mere end kontingentet donerer et 
beløb til den årsindsamling, der kører hele året, til små aktiviteter i Cambodia og Vietnam (fx 
brønde og små damme). Der er forslag fra et medlem at det tydeliggøres på hjemmesiden, at man 
fx kan donere et fast beløb hver måned. ADDA er fortsat fradragsberettiget for beløb, som 
doneres. Derudover skal vi fortsat gøre en indsats for at fastholde og øge antallet af medlemmer.  
 
Ad7. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter. 
Bodil E. Pallesen, Helge Brunse og Mikael Jonsson er på valg. Alle tre 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.  

http://www.adda.dk/
https://adda.dk/


Bjarne Christensen fortsætter som tilknyttet i bestyrelsen, som rådgiver på Tanzania-projektet.

Ad8. Godkendelse af statsautoriseret revisor, som indstilles af bestyrelsen til godkendelse.
BEIERHOLM Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Tangen 9,8200 Arhus N, og blev efter
indstilling fra ADDAs bestyrelse godkendt af generalforsamlingen.

Ad 9. Eventuelt
ADDA har i det forløbne år bl.a. bidraget med input til Danidas strategi og bl.a. har vi budt ind på et
fælles forslag fra 11 ledende udviklingsorganisationer, fødevarevirksomheder og
detailhandelsaktører, der er gået sammen om et forslag til regeringen om at prioritere agroøkologi i
den kommende dansk udviklingspolitiske strategi, som forhandles i øjeblikket (se
https:/Iwww.altinget.dk/udvikling/artikel/ngoer-og-virksomheder-brug-agro-oekologi-i-
kampen-mod-sult-og-klimaforandringer)

Forslaget om at opfordre medlemmer til at bidrage fx med et fast beløb pr. måned, som mulighed
vil bestyrelsen gå videre med.

ADDA forventer at der bliver mulighed for kommende fysiske arrangement i efteråret, i forbindelse
med aktiviteter i vores projekt med støtte fra Engagementspuljen, som Povl Nørgaard koordinerer.

Tak til alle fremmødte på denne specielle digitale form på ZOOM, som var velarrangeret af Povl
efter vi måtte aflyse den fysiske generalforsamling på Kalø pga. Covid-19 udbrud.

Referent

Jj)- ti-UiM ~dP~
Dato I Bodil E. Pallesen

Dirigent
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