
                                                                      Referat 
 

Emne: Generalforsamling 2022 

 

Data om mødet 
Dato: 20. juni 2022 
Tidspunkt:   17.30-20.00 
Sted: Lokale ”Andersen”, Kulturmaskinen, 
Odense 

Mødedeltagere:  
Susanne Sckerl, John Harrekilde, Ganesh Sengupta, Nils 
Karlsson, Kathrine Thyø, Lars Bo Simper, Ida Ahrendtsen, 
Anne Sofie Petersen, Keld Andersen, Ulla Krossteig, Anna 
Østergård, Kathrine Mønsted, Lene Kieler 

Dagsorden: Konklusion 

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

2. Bestyrelsens beretning ved Ganesh 
Sengupta 

Forureningen er det største globale problem og det mærker 
man i Sunderban, hvor miljøet er voldsomt truet. Vesten står 
for en stor del af denne forurening, men gør også noget for 
at nedsætte den. I modsætning til ulandene, der er blandt 
de største syndere, men gør mindst. Problemet er, at de ikke 
har hverken økonomien eller de tekniske løsninger. Vesten 
må forstå, at det er i vores egen interesse, at vi hjælper 
ulandene både økonomisk og teknisk. Et absolut nødvendigt 
aspekt er styrkelse af civilsamfundet, således at de kan 
deltage og tage ansvar. Derfor arbejder IGF Danmark 
holistisk med JGVK med projekter indenfor alle livets 
aspekter – sundhed, uddannelse, landbrug, fiskeri, miljø etc. 
Alle aktiviteter tilstræber vi desuden skal være bæredygtige. 
Af projekter kan nævnes VSN skolen med ca 500 elever, 
kostskolen, Non Formel Schools i landsbyerne med ca 270 
elever, landbrugsprojektet, demonstrationsfarmen og 
sundhedsklinikken   
 

3. Forelæggelse af årsregnskab til 
godkendelse ved Ulla Krossteig 

Årsregnskabet fremlagdes af Ulla Krossteig og blev godkendt  

4. Forelæggelse af budget og 
aktivitetsplan til godkendelse ved Ulla 
Krossteig og Kathrine Mønsted 

Budgettet for 2022 blev præsenteret og accepteret 

5. Valg af B-medlemmer og suppleant 
På valg: Ib, Beena og Lene som alle blev genvalgt. 
Susanne blev genvalgt som suppleant 
 

6. Indkomne forsalg fra medlemmerne Ingen indkomne forslag 

7. Valg af revisor Generalforsamlingen støttede Bestyrelsens anbefaling af 
Deloitte, som revisor. 

8. Eventuelt samt 
a. Hilsen fra JGVK (videomøde 

med Biswajit Mahakur) 
b. Artisan (Ganesh) 

a. Desværre aflyst. Biswajit var indkaldt til et vigtigt 
møde 

b. Artisan er en videreførelse af 
hjemmeindustriprojektet hvor ca 5000 kvinder lærte 



c. Landbrugsprojektet (Ganesh) 
d. Studierejser til Sunderbans 

(Lars) 

et håndværk (sy, strikke oa) således at de kunne 
bidrage til familiens indtægt. Det er der nu, mere 
end nogensinde, brug for, for at mindske behovet 
for at mændene ender som migrantarbejdere. 
Artisan, ledet af Marianne, har forsøgt med 
tekstilemner til det danske marked. Corona har 
besværliggjort denne proces, men vi har også måttet 
erkende at systuen hos JGVK ikke kan leve op til de 
standarder, der er nødvendige for at kunne sælge på 
det danske marked (kvalitet, overholdelse af 
leveringsfrister etc). Derfor vil vi nok igen satse mere 
på hjemmemarkedet.  

c.  Projektet er blevet forsinket af Corona. Ganesh har 
for første gang i 2 år været i Indien i april-maj i år. 
Sammen med JGVK fik han udnævnt de forskellige 
projektdeltagere (ledere, koordinatorer, facilitatorer 
etc). Man fik udvalgt de 600 landmandsfamilier, som 
skal organiseres. Man fik også etableret kontakt 
med lokale landbrugskyndige bla fra Kolkata 
universitet.  Nu foreligger der også 
implementeringsplaner og planer for 
undervisningsmateriale. 

d. Lars har lavet et forslag til et 5 dages ophold hos 
JGVK. 
Her vil man blive præsenteret for de forskellige 
projekter, få kendskab til livet på landet i Indien, på 
en bådtur opleve Sunderban mangroven og måske 
den bengalske tiger og om aftenen blive underholdt 
med indisk dans og musik. Man vil blive indkvarteret 
i den nye Resort bygning, som er opført med 
behørigt hensyn til det lokale miljø. Maden er lokal 
og god. Det ville kunne gøres for ca 2500kr incl 
transport Kolkata t/r. Kunne både fungerer som 
kulturudveksling samt en måde JGVK kunne tjene 
lidt penge. 
 Beena har kontaktet nogle højskoler – en enkelt har 
vist interesse om end flyrejsen er et problem (både 
mht CO2 og prisen). Lars har haft kontakt med 
Geografilærerforeningen, der også har vist 
interesse. Der arbejdes videre med ideen. 

 
 
 
 
 

 

Svendborg 21-06-2022 

Lene Kieler 


