
IGF-Danmark Generalforsamling 2020  

Emne: Generalforsamling 2020 

Data om mødet 
Dato:  8. september 2020 
Tidspunkt:   17.30-20.00 
Sted: Kulturmaskinen, Farvergården 7, 
5000 Odense C, Lokale Andersen 

Mødedeltagere:  
Beena, Martin, Lisbeth, Susanne, 
Jørgen, Susanne A, Leela, Niels, 
Rakesh, Marianne, Lene, Ganesh, Ib 

Dagsorden: Delmål: Varighed: 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Ib 
Referent: Lene 

5 min 

2. Bestyrelsens beretning ved 
Ganesh Sengupta 

Information fra bestyrelsen om de vigtigste 
aktiviteter i 2019. Styrkelse af civilsamfundet er 
noget af det vigtigste, specielt i forbindelse med 
globaliseringen og samarbejdet på tværs af 
grænserne. Det startede med organisering af 
kvinderne som mærkbart har ændret deres 
situation.  I forbindelse med 
projektaktiviteterne har klimaforandringer og 
miljøet fået en stor plads. 
Årsberetning for 2019 er under udarbejdelse, et 
udkast er tilgængeligt ved mødet. 

15 min 

3. Forelæggelse af årsregnskab til 
godkendelse ved Ulla Krossteig 

Ulla deltog over Skype. Revisor har godkendt 
årsregnskab.  
Ulla gennemgår regnskabet, som 
generalforsamlingen godkender. 

10 min 

4. Forelæggelse af budget og 
aktivitetsplan til godkendelse 
ved Ulla Krossteig og Lene Kieler 

Budget og aktivitetsplan gennemgås og 
godkendes 
 
Aktivitetsplan 2021  

1)Underernæring blandt børn (CISU) – slut 3112 

2020, formentlig yderligere 6 mdr   

2)Økologisk landbrug (IGF) – ny CISU-ansøgning 

marts 2021   

3)Håndværkeruddannelse/ workshops 

(Flemming Topsøe, Birgitte Øigaard, Ove 

Jacobsen Fond)  

4)EDU-Topsøe (Haldor Topsøe A/S)  

5)Byg-Topsøe (Haldor Topsøe A/S) 

6)Resortbygning (Haldor Topsøe A/S)  

7)Fiskeri og husdyrhold (JGVK/IGF)    

8)Tekstilprojekt/Artisan (Ove Jacobsens Fond)   

9)Besøg af Gymnasieelever fra Svendborg 

Gymnasium 

 

20 min 

5. Fastlæggelse af kontingent 
 

Uændret 100kr, men gerne mere 10 min 



6. Medlemmernes forslag 

Forslag fra Lene: Dato for indkaldelse til GF og 
dato for ind sending af forslag er identiske. 
Forslag: Indkaldelse til GFen skal i fremtiden ske 
3 uger før afholdelsen. Godkendes af 
forsamlingen. 
 Forslag til behandling på GFen skal uændret 
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
GFen  
 

10 min 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
og suppleant 

 
På valg: Lene Kieler og Ib Sejersen. Begge 
genopstiller og bliver genvalgt. 
På opfordring opstillede Beena Pedersen og 
bliver straks valgt. 

20 min 

8. Valg af revisor  

 
Bestyrelsen anbefaler genvalg af Deloitte. 
Generalforsamlingen er enig. 
 

5 min 

9. Eventuelt 
Samt  

• Nyt fra 
Sundhedsprojektet – 
Leela 

• Nyt fra Artisan – 
Marianne 

• Videohilsen fra JGVK 

Sundhedsprojektet: Leela berettede om 
projektbesøg i februar. Hun deltog i et møde 
hvor mødrene mødte op med de børn, der 
skulle vejes. Hun deltog også i en 2-dages 
workshop med sundhedsarbejderne, hvor 
projektet blev diskuteret – dets stærke og svage 
sider. Hun mødtes også med projektlederne og 
diskuterede ændringer o. lign.  
Artisan: Marianne fortalte om alle de 
elementer, der skal være på plads, før man kan 
gå i gang med produktion og salg i DK. Pigerne 
skal trænes i planlægning, strukturering, 
overholdelse af tidsfrister, markedsføring etc. 
Sammen med pigerne har hun designet nogle 
simple emner – genbrugsrondeller, 
genbrugsposer og enkelte tøjstykker. Var en tur 
i Nepal for om muligt at købe god uld. 
Marianne har oprettet en webbutik. Pga Corona 
er udvalget begrænset, men det er dejlige ting 
der kan købes der. 
www.sundarbanartisans.com  
Videohilsen fra JGVK: Vi så den video, der også 
ligger på hjemmesiden, hvor Biswajit takker IGF 
Danmark for den økonomiske hjælp i 
forbindelse med corona.   

25 min 

 

 

Svendborg 14-09-2020 

Lene Kieler 

http://www.sundarbanartisans.com/

