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Generalforsamling	  Sharing	  International	  230314	  kl.	  13	  
	  
	  
Formand	  Cao	  Thanh	  Há	  byder	  velkommen	  -‐	  kort	  præsentationsrunde.	  
	  
1.	  Valg	  af	  dirigent:	  Andy	  Juel	  Skovby	  Madsen	  (kasserer/revisor	  2013)	  
	  
Der	  er	  indkaldt	  efter	  reglerne,	  og	  der	  er	  ikke	  kommet	  nogen	  forslag	  ind.	  
	  
2.	  Valg	  af	  referent:	  Ditte	  Valsted	  Carlsen	  (bestyrelsesmedlem)	  
	  
3.	  Cao	  Thanh	  Há	  aflægger	  formandens	  beretning,	  som	  blev	  accepteret	  
	  
Kort	  referat	  af	  formandens	  beretning:	  
	  
Nuværende	  situation:	  
	  
Efter	  godt	  et	  år	  er	  Sharing	  International	  stadig	  godt	  i	  gang.	  Vi	  har	  en	  fungerende	  hjemmeside,	  
Facebook	  (220	  likes),	  og	  vi	  har	  allerede	  arrangeret	  flere	  aktiviteter	  –	  bl.a.	  madklubber	  og	  
Asian	  Culture	  Festival.	  	  
	  
Vi	  har	  endnu	  ikke	  nok	  medlemmer	  til	  at	  kunne	  ansøge	  om	  midler	  fra	  CISU.	  
	  
Projekter:	  
H.C.	  Andersen	  bog-‐projekt.	  2.500	  e-‐bøger	  til	  skoler	  i	  Vietnam.	  De	  er	  ikke	  alle	  implementeret.	  
Vi	  skal	  have	  fat	  i	  nogen,	  som	  kan	  implementere	  dem.	  
Lige	  nu	  støtter	  vi	  mest	  Mekong	  Quilters	  lokale	  partnere	  i	  Vietnam:	  Thien	  Chi	  og	  Anh	  Duong.	  
Mekong	  Quilters	  er	  en	  fransk	  organisation,	  som	  uddanner	  kvinder	  i	  patchwork	  og	  køber	  deres	  
producerede	  produkter.	  Vi	  støtter	  enlige	  mødre.	  26	  mikrolån,	  34	  mikrolån,	  3	  cykler,	  3	  houses	  
of	  mercy.	  
10.000	  kr.	  har	  vi	  doneret	  til	  Cambodia	  –	  mikrolån	  og	  uddannelseslegater.	  
15.000	  til	  Red	  Barnets	  arbejde	  for	  tyfonofrene	  på	  Philippinerne.	  	  
Asian	  Culture	  Festival	  i	  2013	  (i	  år	  Asian	  Food	  Festival	  2014).	  
	  
MÅL	  FOR	  2014:	  
	  
Flere	  medlemmer	  til	  bestyrelsen	  
Flere	  betalende	  medlemmer	  (nu	  kun	  ca.	  30)	  -‐	  vi	  skal	  minimum	  have	  50	  
Flere	  frivillige	  (Asian	  Food	  Festival	  +	  evt.	  madklub)	  
Asian	  Food	  Festival	  20.-‐22.	  juni	  på	  Gammel	  Torv	  i	  Aalborg	  –	  læs	  mere	  her:	  http://www.asian-‐
food-‐festival.dk/	  	  
	  
4.	  Regnskabet	  fremlægges	  af	  kasserer	  Andy	  Juel	  Skovby	  Madsen:	  
	  
I	  2013	  har	  SI	  haft	  en	  omsætning	  på	  285.459	  Kr.	  	  	  
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Varesalg	  og	  billetsalg	  er	  blandet	  sammen,	  så	  der	  kan	  desværre	  ikke	  opgøres	  særskilt	  for	  de	  to	  
poster.	  Men	  under	  det	  store	  beløb	  for	  varesalg	  befinder	  der	  sig	  en	  større	  post,	  som	  egentlig	  
også	  dækker	  billetsalg	  til	  Asian	  Culture	  Festival	  2013.	  
Punktet	  honorar	  dækker	  over	  honorar	  som	  er	  betalt	  til	  kunstnere	  i	  forbindelse	  med	  Asian	  
Culture	  Festival	  2013	  og	  Images	  festival	  2013.	  
	  
SI	  har	  i	  2013	  støttet	  velgørende	  formål	  i	  Asien	  med	  flg.	  beløb:	  
Filipinerne:	  15.302	  
Viet	  Nam:	  33.483	  
Cambodia:	  10.000	  
	  
Tilbage,	  efter	  andre	  omkostninger	  for	  året	  er	  betalt,	  betyder,	  at	  SI	  slutter	  2013	  med	  en	  
egenkapital	  på	  36.980	  Kr.	  Midler	  som	  også	  skal	  kanaliseres	  til	  velgørende	  formål	  i	  Asien.	  	  
	  
Regnskabet	  er	  godkendt	  af	  generalforsamlingen.	  
	  
5.	  Fastlæggelse	  af	  kontingent	  
	  
100	  kr.	  –	  kontingentet	  følger	  kalenderåret.	  
	  
6.	  Forslag	  til	  vedtægtsændringer	  
	  
Vedtægtsændringer.	  
	  
Bestyrelsen	  har	  fremsat	  to	  forslag	  til	  vedtægtsændringer,	  som	  er	  fremsat	  i	  hht.	  §10,	  stk.	  1	  i	  
Sharing	  Internationals	  vedtægter:	  
	  	  
Forslag	  til	  ændring	  af	  Sharing	  Internationals	  vedtægter	  skal	  udsendes	  sammen	  med	  indkaldelse	  
og	  dagsorden	  senest	  30	  dage	  før	  generalforsamlingen.	  
	  
Bestyrelsens	  forslag	  til	  vedtægtsændringer:	  
	  

a. Ændring	  af	  §4,	  stk.	  6	  fra:	  	  
”Medlemmer	  som	  ikke	  er	  i	  restance	  med	  betaling	  af	  kontingent	  og	  som	  samtidig	  har	  en	  
anciennitet	  på	  tre	  måneder	  må	  stemme	  ved	  generalforsamlingen,	  men	  stemmeberettigede	  
kan	  kun	  stemme	  ved	  fremmøde.”	  	  
	  
til	  	  
	  
”Medlemmer	  som	  ikke	  er	  i	  restance	  med	  betaling	  af	  kontingent	  må	  stemme	  ved	  
generalforsamlingen,	  men	  stemmeberettigede	  kan	  kun	  stemme	  ved	  fremmøde.”	  
	  
b. Ændring	  af	  §4,	  stk.	  7	  fra:	  	  
”For	  at	  kunne	  stille	  op	  til	  bestyrelsen,	  skal	  man	  have	  været	  medlem	  af	  Sharing	  
International	  i	  et	  år.”	  	  
	  
til	  	  
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”For	  at	  kunne	  stille	  op	  til	  bestyrelsen,	  skal	  man	  være	  medlem	  af	  Sharing	  International.”	  
	  
	  
Begge	  forslag	  er	  enstemmigt	  vedtaget.	  
	  
	  
7.	  Valg	  
	  
1.	  Bestyrelse:	  
a.	  formand	  vælges	  blandt	  Sharing	  Internationals	  medlemmer	  for	  2	  år	  
b.	  6	  bestyrelsesmedlemmer	  vælges	  blandt	  Sharing	  Internationals	  medlemmer	  for	  2	  år	  
	  
Bestyrelsesformand	  Cao	  Thanh	  Há	  blev	  valgt	  på	  generalforsamlingen	  2013	  -‐	  er	  ikke	  på	  
genvalg.	  Bliver	  på	  posten.	  
Bestyrelsesmedlem	  Ditte	  Cathrine	  Valsted	  Carlsen	  blev	  valgt	  ved	  generalforsamlingen	  
2013	  og	  er	  ikke	  på	  valg.	  Bliver	  på	  posten.	  
Bestyrelsesmedlem	  Andy	  Juel	  Skovby	  Madsen	  blev	  valgt	  på	  generalforsamlingen	  2013	  -‐	  er	  
ikke	  på	  valg,	  men	  ønsker	  at	  udtræde	  af	  bestyrelsen.	  
	  
Bestyrelsen	  skal	  arbejde	  på	  at	  få	  flere	  ind	  i	  bestyrelsen.	  	  
	  
Ingen	  nye	  bestyrelsesmedlemmer.	  
	  
2.	  Valg	  af	  2	  suppleanter	  blandt	  Sharing	  Internationals	  medlemmer	  for	  1	  år	  
	  
Ingen	  nye	  suppleanter.	  
	  
8.	  En	  kasserer	  vælges	  
	  
Andy	  Juel	  Skovby	  Madsen	  vil	  gerne	  være	  kasserer.	  	  
	  
9.	  Indkomne	  forslag.	  
Ingen.	  
	  
10.	  Eventuelt.	  
	  
Torsten:	  
	  
Kapre	  flere	  frivillige	  på	  AFF.	  
	  
Undersøge	  muligheden	  for	  et	  samarbejde	  med	  Lions	  Club?:	  
-‐	  I	  Aalborg	  
-‐	  I	  Vietnam	  -‐	  samarbejde	  med	  dem	  om	  nogle	  projekter?	  
	  


