
 
 

Referat fra Generalforsamling i Venskabsforeningen 

Amigos de El Doradito 

Tid: Lørdag, d. 5. april 2014 kl. 9:30 

Sted: Elbek og Vejrup, Tangen 6, 8200 Århus N. 

Tilstede: Mie Buus, Gitte Frandsen, Søren Sommer Pedersen, Kirsten Hansen, Eja 

Lund, Frank Hasling Pedersen, Jesper Semmelin Frandsen, Ernst Nielsen, Vera 

Nielsen, Jørgen Peter Kjeldsen, Niels Elbek, Torben Herfelt  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og stemmetællere:  

Mie bød velkommen, derefter blev Frank valgt som dirigent og 

Jesper og Ernst blev valgt til stemmetællere. 

2. Formandens beretning:  

Mie indledte sin beretning med at fortælle om, at Susanne Franck 

desværre døde i marts måned efter svær sygdom. Hun takkede for 

det store arbejde Susanne havde lagt i foreningen og hendes altid 

positive sind.  

Herefter gennemgik Mie kort Venskabsforeningens historie ledsaget 

af PowerPoint-præsentation og fortalte, at foreningen stadig har 

beholdt projekthjemmesiden fra ”Ret til et liv uden vold”, idet vi nu 

har et nyt projekt i støbeskeen.  

Det seneste nye fra Nicaragua er, at Casa Materna nu er flyttet til 

bedre lokaler – og at internetcafeen er flyttet til den lokale skole - og 

at foreningen har fået sig et logo, som specielt Fundemuni har 

efterspurgt flere gange til brug, når de skal promovere forskellige 



 
 

aktiviteter ude i lokalsamfundet. Der blev informeret om vores 

efterårsarrangement.  

Derefter om opstarten, støtten til og genvordighederne med at få 

etableret en internetcafé, som nu endelig er kommet godt i gang - 

også med en fungerende internetforbindelse. Internetcaféen har på 

nuværende tidspunkt 7 (8 computere) + 1 printer og scanner, som 

tilhører vores lokale samarbejdspartner, Comité de Amigos de 

Dinamarca, og som også styrer Internetcaféen. Som ovenfor nævnt 

er caféen flyttet til skolen, som så giver internetforbindelse, sørger 

for vedligehold og passer på udstyret.  

Mie fortalte om det besøg, hun og Jørgen Peter sammen med 

Karsten og Iben havde aflagt på skolen i december 2013, og gav 

udtryk for hvor godt det er at se, at det endelig er lykkedes at få det 

til at køre som oprindelig tænkt.  

Ved samme lejlighed overrakte Mie på Venskabsforeningens vegne 

vores støtte til at få repareret den lokale vandledning til fincaens 

vandforsyning.  

Og endelig havde hun prioriteret at mødes med Fundemunis nye 

direktør og holdsætning.  

Herefter blev der vist billeder fra den del af turen, der var decideret 

turisttur, og som også inkluderede et besøg med overnatning i 

fincaens ”bodega”.  

I februar var Mie og Søren i Nicaragua i forbindelse med at få 

finpudset og tilrettet den Fælles Færdiggørelse (til et nyt projekt) i 



 
 

samarbejde med Fundemuni. Besøget inkluderede workshops og 

besøg ude i de nye områder til målgruppen i vores nye projekt.  

Mie gennemgik herefter kort, hvad komponenterne i projektet nu vil 

indeholde. De politiske ændringer, der er sket i landet, har betydet 

at der er foretaget nogle ændringer vedr. komponenten 

”kærestevold”. Denne komponent kan ikke lade sig gøre at 

gennemføre i direkte samarbejde med skolen, som oprindelig tænkt. 

Den planlægges i stedet gennemført med de lærere, som 

Fundemuni har kontakt med gennem det tidligere projekt.”.  

Komponenten gennemføres derudover gennem workshops og 

kapacitering af unge, der er organiserede i ”ungdomsnetværk”. 

Disse unge fungerer som promotorer, der efterfølgende underviser / 

organiserer unge i deres respektive landsbyer. Emnerne er 

forebyggelse af vold i ungeforhold, vold og overgreb i familien samt 

fremme af mere lige relationer og en ny maskulin identitet. 

På samme måde var den oprindelige idé, at Fundemuni skulle 

samarbejde direkte med sundhedsvæsenet, hvilket heller ikke kan 

lade sig gøre pga. de politiske ændringer. Det blev dog lovet, at der 

ikke vil blive lagt hindringer i vejen, fordi de gerne vil samarbejde 

med foreningen/ Fundemuni, blot ikke direkte. Søren nævnte, at 

Fundemuni vil undervise lærerne på workshops - hvor de deltager i 

kraft af at være almindelige medlemmer af lokalsamfundet – i 

hvordan de spotter børn / unge, der er udsat for incest og vold i 

familien og hvordan man agerer i en sådan situation. Og Mie 



 
 

supplerede, at Fundemuni allerede er blevet kontaktet af flere 

lærere netop omkring dette emne.  

Det er regeringen, der – via kommunen – har givet støtte til, at Casa 

Materna er flyttet til større og bedre lokaliteter, selvom støtten 

stadigvæk er i lille målestok.  

Omkring den nye ledelse i Fundemuni konkluderede Mie, at disse 

ændringer selvfølgelig skaber en ny situation, men vi har fortsat 

tillid til et godt samarbejde. Og så vil fremtiden vise hvilken effekt 

det vil have på det kommende projekt og samarbejde. 

3. Fremlæggelse af regnskab:  

Søren fremlagde regnskabet for 2013, og det blev godkendt.   

4. Behandling af indkomne forslag:  

Søren fremlagde vores overvejelser omkring at støtte de unge i 

Murra.  

Mie har haft kontakt til Denis Blandón, som lovede at fremlægge 

vores idé for Comité de Amigos de Dinamarca, om hvilke 

muligheder, der kan være for at foreningens medlemmer evt. kan 

forpligte sig økonomisk til at støtte et ungt menneske (en ”becada”) 

gennem et uddannelsesforløb på Secundaria for at højne 

uddannelsesniveauet generelt på landet. Søren foreslog, at den 

unge kunne så forpligte sig til mindst én gang om året at skrive til sin 

donor om, hvordan det går. Hertil kommenterede Niels – udover at 

det var en rigtig god idé - at vi måske også kunne nævne for de 



 
 

støttede unge, at vi havde en drøm om, at de så ville forpligtige sig til 

at støtte deres eget lokalsamfund i 1 – 2 år efter endt uddannelse. I 

den forbindelse fortalte Mie om sin ”becada”, og at der – iflg. 

skoledirektøren José Fajardo – planlægges oprettet Secundaria i 6 

landsbyer i Murra.  

Niels understregede nødvendigheden af at få de unge til at forstå 

idéen om at være med til at udvikle deres eget samfund. Søren 

spurgte om vi som forening skal støtte nogle unge eller vil 

foreningens medlemmer selv være en donor i dette projekt, eller kan 

vi få andre – f.eks. Lions – til at støtte. Hertil  

kommenterede Mie, at det sagtens både kunne være en individuel 

og en foreningsopgave.    

Og Eja gav udtryk for, at det var en fremragende idé og foreslog, at 

der - på vores indbetalingskort til det årlige medlemskontingent – 

kunne påføres en mulighed for, at man kan vælge at støtte en ung, 

således at det er foreningens bestyrelse, der står for kontakten.  

Gitte spurgte til, hvordan vi kan sikre os at betalingen til en støttet 

ung, fortsætter i de 5 år, det tager at gennemføre Secundaria? Hertil 

foreslog Niels, at det kan løses ved at hele beløbet kan indbetales 

med det samme til foreningen, således at det er foreningens ansvar 

at den unge får sin støtte under hele sin uddannelse.  

Mie nævnte herefter, at hvis der i den efterfølgende tid kommer 

andre idéer, så vil vi meget gerne høre om det, og konkluderede at 

vi vil arbejde videre med disse idéer.  



 
 

Diskussionen fortsatte dog, idet Niels foreslog en sponsorering 

f.eks. omkring kaffeproduktionen, således at konsulenter kan 

betales for at komme ud at undervise i bedre dyrkning for at sikre en 

stabil vækst og højnen i uddannelsen af befolkningen. Hertil nævnte 

Mie at i forbindelse med kaffeproduktionen, vil det være godt at 

samarbejde med kaffe-kooperativerne om et sådant initiativ. Og 

Gitte tilføjede, at hun havde set en artikel (i Super-Brugsen) om en 

organisation, som giver støtte til unge i Nicaragua til at udvikle 

deres eget hjemsamfund. Dette fik Søren til at nævne, hvad der – 

dagen før - var blevet talt om på generalforsamlingen i AØN vedr. 

Bhutans vedtagelse om at blive 100 % økologiske samt om at have et 

Brutto National Udkomme på at være 100 % lykkelige.  

Endelig nævnte Gitte, at vi i Venskabsforeningen har talt om at 

ændre vores generalforsamling til om efteråret i forbindelse med 

vores arrangement i efterårsferien, således at GF for fincaen bliver 

afholdt uafhængigt af foreningens. Hertil kommenterede Niels, at de 

også i fincaen havde en idé om at ændre datoen for deres GF, men 

at de ønskede at sætte datoen tidligere (februar-marts). Dette tages 

op på fincaens GF.  

Til sidst spurgte Jørgen Peter, Niels om vi stadigvæk kunne regne 

med at afholde vores arrangementer i hans lokaliteter. Og det kunne 

vi. 

5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent:  



 
 

Søren foreslog at vi holder fast ved 200 kr. årligt i kontingent og 

efter lidt diskussion blev det vedtaget. Herefter gennemgik Søren 

det budget for 2014, som vi har vedtaget i bestyrelsen, og det blev 

også godkendt.  

Derefter nævnte Niels, at han har kontakt til en revisor, som har 

kendskab til foreningers regnskabsmetoder og til vores projekttype, 

og som vi kunne kontakte, hvis vi er interesserede. Niels vil finde ud 

af mere herom og videreformidle til venskabsforeningen.  

Herefter snakkede vi om O3V (oplysning om 3. verden) – kontakt 

mellem unge skolesøgende danske i Nicaragua og unge danske 

skolesøgende i Danmark - som i øvrigt er indkalkuleret i det nye 

projekt. Der kunne også være en mulighed for at foreningen kunne 

støtte på én eller anden måde.  

Gitte spurgte til hvor mange medlemmer, vi er oppe på nu, hvortil 

Søren nævnte, at vi er på 60 igen.  

Frank spurgte om vi havde overvejet, hvad det ville betyde for 

foreningen at få forøget medlemstallet til f.eks. det 4-dobbelte, eller 

om vi havde nogle idéer til hvordan det kan forøges? – Ja, vi har 

mange idéer, men det kræver jo tid og energi fra foreningen 

(bestyrelse), som i forvejen er godt booket op. Eja spurgte til, 

hvordan MAK har klaret denne situation og om der er nogen form for 

samarbejde mellem vores foreninger? - Vi har haft lidt kontakt om 

evt. samarbejde, som dog ikke har ført til noget konkret endnu.  

6. Valg af bestyrelse (Mie og Gitte er på valg og genopstiller).  



 
 

De blev genvalgt, og Torben Herfelt blev valgt som 2. suppleant.  

7. Valg af revisor:  

Søren informerede om, at vi indtil videre holder fast ved revisoren i 

Aabenraa, men at vi vil se på Niels´ forslag om en anden og billigere 

revisor. 

8. Evt.:  

Søren informerede om GF i AØN og opfordrede til at medlemmerne 

holdt sig orienteret om, hvad der foregår via AØN´s hjemmeside, 

idet alle foreningens medlemmer automatisk er medlem via 

foreningens medlemskab. På deres GF konkluderede AØN at de 

som Ngo absolut har en relevans - og Søren har indvilliget at 

fortsætte endnu et år i styregruppen. Til august vil der sandsynligvis 

blive afholdt et arrangement – dog i mindre målestok end oprindelig 

planlagt – om agro-økologi på internationalt plan.  

Frank ønskede at følge op på diskussionen omkring størrelsen af 

foreningen, idet stipendie-projektet og logoet appellerer til et yngre 

publikum. Og desuden ville han gerne slå et slag for et ”yngre logo” 

til fincaen. Tegnestuen LooP beskæftiger sig med bæredygtigt 

byggeri. Frank har diskuteret med dem vedr. fincaens kommende 

byggeri. Kontaktpersonen er Mette.  

Herefter takkede Mie for alle input og god ro og orden. 

Referent: Kirsten Hansen 


