
1 
 

 
 
 Klosterport 4T, 3. 
                                                 8000 Aarhus C 

 
 

09.06.2022 
 
Generalforsamling 2022 
 
Dato:  9. juni 2022 
Tid:  17.30-21.00 
Sted:  Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense C 
Referent:  Lise Grauenkær  
________________________________________________________________________________ 
 
Tilstede: 
 
Silkeborg: Erik Fyhn og Michael Sørensen  

GV: Lise Grauenkær, Kurt Klitten, Thomas Grotkjær Nielsen, Lone Schrøder, Pia Asvig, Katrine 
Skamris, Søren Asboe, Erik Sjørslev, Hanne Frandsen, Rikke Mikkelsen 

Afbud: Birgitte Dahl, Line Trolle, Pia Sonneborg (i Ghana), Inger Millard (i Ghana).  
 
 
Generalforsamling 17:30 - 20  

 

Dagsorden for Generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent 
3. Beretning for det forløbne år fra formandskabet og udvalg (bilag I) til debat og godkendelse. 
4. Godkendelse af budget (bilag II) og årsregnskab (bilag III), samt fastsættelse af kontingent 

(foreslås uændret).  
5. Valg  

i Forperson – modtager genvalg  
ii Valg af medlemmer til udvalgene.  
iii Udvalgene udpeger en repræsentant til bestyrelsen. 
iv Ekstern revisor. 

6. Indkomne forslag. 
7. Eventuelt 
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Ad 1. Valg af dirigent 
Søren Asboe Jørgensen blev indstillet som dirigent og valgt. Dirigenten konstaterede, at general-
forsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne dvs. mindst 14 dage før afholdelse.  
 
Ad. 2. Valg af referent 
Lise Grauenkær blev indstillet som referent og valgt. 
 
Ad. 3. Beretning for det forløbne år ved formandskabet og udvalgene.  

Formandskabets beretning: 
Dette er ikke det fulde referat af forpersonskabets beretning. Den er vedhæftet som bilag. 
Nedenfor er fokuspunkter. 
 
Corona har igen i 2021 spillet en rolle, men der er åbnet op for fysiske møder og rejser igen, 
hvilket er essentielt i en forening der bygger på relationer. 
 
2021 var desværre også året, hvor vi mistede et menneske med en uvurderlig betydning for 
foreningen – nemlig Leif. Det er svært at fatte, at vi ikke har Leif længere til at berige vores 
arbejde. Hans energi og engagement i Ghana og i andre mennesker var af en anden verden, æret 
være hans minde.  Alle Leifs sange er nu blevet udgivet i et sanghæfte, der kan købes for kr. 100,- 
Tak til Erik Fyhn og Birgitte Dahl for deres store arbejde med at lave det ulønnet. 
 
Om foreningen 
Vores medlemstal er 353 optalt her i juni måned og det er ganske flot efter et par hårde år med 
COVID-19, og derfor færre aktiviteter i Danmark. Det er vigtigt for GV at have et bredt folkeligt 
engagement. Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. 
Bestyrelsen består af 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt 4 repræsentanter fra 
udvalgene, der alle har gjort et stort stykke arbejde. Udvalgsberetninger er udsendt og vedhæftet 
som bilag. 
 
Derudover har vi to ad hoc grupper; Sundhedsgruppen og Klimagruppen, hvor der er god aktivitet 
og begge grupper har det seneste år haft frivillige afsted til Ghana. Sundhedsgruppen har pt. 6 
medlemmer og Klimagruppen har 3 medlemmer. Begge grupper er åbne for flere medlemmer. 
Ved interesse kontakt gerne Sekretariatet, der kan videreformidle kontakt. Glamsbjerg gruppen 
har lagt deres økonomi ind under GV for at mindske udgifter og administration. Silkeborggruppen 
har mistet sin formand, men der er indkaldt til generalforsamling og gruppen har til opgave at 
videreføre Ghana sangdagen sammen med Silkeborg Højskole. 
 
Rejser til Ghana:  
Siden sidste generalforsamling har 10 frivillige fra hhv. SfL udvalget, ungdomsudvalget, 
sundhedsgruppen og klimagruppen været i Ghana. I 2021 havde GV’s to programkoordinatorer to 
besøg i Ghana, og i første halvdel af 2022 har der været 2 besøg af programkoordinatorer og 
generalsekretæren samt repræsentanter for formandskabet i forbindelse med de årlige 
partnermøder. 
 
Om sekretariatet: 
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Sekretariatet har siden sidste generalforsamling haft samme bemanding med Lene Marie 
Andreasen, Mette Brandt og Lise Grauenkær. Inger Millard stoppede sidste år i maj, men er trådt 
ind i både SfL udvalget og Klimagruppen. Personalegruppen har tilpasset sig den nye situation og 
fordelt opgaverne imellem sig. En stor tak blev givet til sekretariatet for deres hårde arbejde både i 
Ghana og i Danmark. 
 
Der har været travlhed som altid og GV har blandt andet benyttet af nye finansieringsmuligheder i 
CISU, og fået 3 nye bevillinger siden sidst:  Det er hhv. 2 bevillinger fra CISU’s engagementspulje og 
1 bevilling fra CISU’s Råderumspulje. De to førstnævnte bevillinger er begge på 200.000 kr. og 
sidstnævnte er på ca. 130.000 kr.  
 
Om E4L programmet i Ghana 
Ofte får jeg spørgsmålet: hvad støtter vi egentlig i Ghana nu om dage? Det kan være svært at 
opsummere, da det sker mange spændende aktiviteter indenfor vores tematiske områder. Jeg vil 
gerne opfordre til at følge GV og vores partnere på de sociale medier – her får man rigtig fin 
løbende information (se links til de sociale medier i fodnote1). GVs årsrapport er også tilgængelig 
online på ghanavenskab.dk om kort tid. 
 
Det går overordnet rigtig godt i programmet og vores partnere leverer rigtig fine resultater 
indenfor vores tre tematiske fokusområder: 1) Klima og bæredygtig vækst, 2 God regeringsførelse 
og demokrati samt 3) kvalitetsuddannelse. En tak skal lyde til alle partnerne. 
 
1) Klima og bæredygtig vækst 
Fokus er på at styrke landmænd til at kunne tilpasse sig klimaforandringer samt støtte dem i at 
have en mere diversificeret drift, der ikke kun fokuserer på dyrkning af afgrøder, men også giver et 
bedre sikkerhedsnet. 2021 var året hvor aktiviteterne fra CISUs ekstra klimabevilling startede, og 
dette har virkelig sat gang i arbejdet med at hjælpe landmænd og lokale myndigheder til at have 
en bedre viden og teknikker til at omstille sig i forhold til nuværende og kommende 
klimaforandringer. Klima bliver med sikkerhed et stadigt vigtigere fokusområde i GV’s arbejde i 
Ghana, og der er fra foreningens side enighed om, at dette er en prioritet fremover. 
 
2) God regeringsførelse og demokrati 
Dette tema spænder bredt og har i de seneste år arbejdet med forbedring af skatteopkrævning i 
distrikterne og monitorering af offentlige anlægsprojekter. Arbejdet med anti-korruption har også 
udviklet sig i løbet af 2021 og er et område under udvikling.  

 
1 YEFL Ghana (@yeflghana): Facebook // https://www.facebook.com/yeflghana    
Instagram // https://www.instagram.com/yeflghana/ 
GDCA (@gdcaghana): Facebook // https://www.facebook.com/gdcaghana  
Instagram // https://www.instagram.com/gdcaghana/ 
School for Life (@schoolforlifegh): Facebook // https://www.facebook.com/schoolforlifegh 
CLIP (@clipghana): Facebook // https://www.facebook.com/clipghana20  
Instagram // https://www.instagram.com/clipghana/  
E4L program: Facebook // https://www.facebook.com/E4LProgramme  
Instagram // https://www.instagram.com/e4lprogram20/  
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En væsentlig målsætning for denne fase af E4L har været at opskalere partnernes nationale 
fortalervirksomhed. I samarbejde med to konsulenter er der udviklet en strategi og flere 
handlingsplaner for kampagner over de næste år, og det har høj fokus i 2022. 
 
3) Kvalitetsuddannelse 
E4L’s uddannelsesaktiviteter har været den del af programmet der har været hårdest ramt af 
corona pga. skolenedlukninger. Det har på mange måder været et tilbageslag for eleverne og skabt 
et fagligt efterslæb. SfL har travlt med nå de forsinkede aktiviteter samt opstart af nye aktiviteter, 
herunder opstart af elevråd og pigeklubber. SfL har haft succes med at tiltrække nye projekter 
med andre donorer, herunder Education Out Loud projektet med finansiering fra Global 
Partnership for Education og Education Outcome Fonden. 
 
Ved årsskiftet var vi halvvejs i fase 4 af E4L programmet og i den anledning lavede vi to reviews 
med eksterne konsulenter i februar 2022. De fokuserede på 1) Hvordan E4L bruger strategisk 
kommunikation og medier til at skabe forandring samt 2) vores arbejde med at forbedre 
skatteopkrævning i distrikterne. De to reviews vil også blive brugt til at informere processen med 
at udvikle en nye programansøgning, der skal afleveres i 2023. 
 
Samfinansiering 
Der er overordnet tre projekter, som GV samfinansierer sammen med vores 
partnerorganisationer: PAMOBARMA, Tzedek’s ”mini” E4L projekt samt det nye Education Out 
Loud projekt som SfL og YEFL Ghana er involveret i.  
 
Der blev afholdt årlige partnermøder (Program Steering Committee) fysisk for første gang i 3 år. 
Her var det overordnede tema Civilsamfundets råderum og lokalt ejerskab. Erik Fyhn berettede 
om de to oplæg: Threaths to civic space: Der er gennem de seneste år sket en signifikant 
Indskrænkning af ytringsfriheden i Ghana. De politiske partier opererer eksempelvis med internet 
trolls der skaber fake news eller truer regeringskritiske udsagn. Fake news er forbudt i Ghana, 
ogdette bruger den ghanesesiske regering aktivt til at stoppe kritik. Media Foundation for West 
Africa holdt et spændende oplæg om lokalisering – en dagsorden der er stor fokus på fra både UM 
og CISU’s side. 
 
Ændringer fra UM og CISU for projektspecifik faglig konsulentbistand (FAK) 
GVs indtægter er i høj grad finansieret af den faglige konsulentbistand som sekretariatet yder til 
E4L programmet samt andre projekter. Dette er efter ønske fra UM om en større grad af 
transparens ændret fra overheads til en fair share analyse og diverse cost categories, der kan 
faktureres på. Dette har ikke pt større betydning for GV’s indtægter der efter den nye model 
forbliver næsten uændrede. 
 
Debat: 
Michael Sørensen spurgte til det nye engagementspuljeprojekt, hvor der produceres 
undervisningsmaterialer: Hvem producerer det og hvordan distribueres det? Her blev der svaret af 
det er i samarbejde med virksomheden Seismo, der både står for produktion og distribuering.  
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Thomas Grotkjær rejste spørgsmål til den kritiske situation i Ghana, hvor 
civilsamfundsorganisationer er under pres og kan miste deres licens. Hvad sker der hvis nogle af 
vores partnere mister deres licens? Dette skal overvejes i bestyrelsen. 
 
Dansk visum for ghanesere: 
Det er blevet stadig vanskeligere for ghanesere at få visum til Danmark, og indrejseregler er netop 
strammet igen. Dette betyder, at ghanesisk deltagelse i engagements, oplysnings, - og 
foreningsaktiviteter er særdeles vanskeligt trods opfordringer fra UM og CISU om det samme. 
Katrine Skamris har rejst dette i CISU’s bestyrelse. 
 
Udvalgsberetninger: 
Alle udvalgsberetninger er vedlægt som bilag. 
 

o Oplysningsudvalget: Udvalget er åbent for nye medlemmer. Michael Sørensen 
kommenterede at det er dejligt med de mange aktiviteter. 

 
o SfL: SfL organisationen er vokset voldsomt det sidste første halvår af 2022 med nye 

projektet – og dermed nye behov. Der er pt 3 medlemmer i udvalget der ønsker nye 
medlemmer med pædagogisk baggrund. Det kunne også være en mulighed for nye 
medlemmer at arbejde med DFL’s organisatoriske udvikling. De efterlyser kræfter indenfor 
marketing, branding og kommunikation/web.  

 
o Venskabsudvalget: Udvalget er godt besat men åbent for nye medlemmer. 

 
o Fundraisingudvalget: Uudvalget er nede på 3 medlemmer, der sidder 3 forskellige steder i 

landet, hvilket er udfordrende for mødeaktivitet og samarbejde. Fundraising er vigtigt for 
GVs arbejde og det prioriteres at finde nye medlemmer. 

 
o Ungdomsudvalget: Der er pt 3 medlemmer af udvalget samt en del ”deltidsfrivillige”. 

Udvalget er åbent for nye medlemmer. 
 
Efter præsentation og debat blev formandsberetning og udvalgsberetninger godkendt 
enstemmigt af generalforsamlingen.  
 
Ad. 4. Godkendelse af budget og årsregnskab samt fastsættelse af kontingent (foreslås uændret 
200 kr. for aktive, 100 kr. for studerende)  

Foreningens kasserer, Thomas Grotkjær Nielsen, fremlagde et revideret budget for 2022 samt 
budget for 2023. Der er ikke nogle større ændringer for budgettet for 2022, og der er 
forventninger om et beskedent overskud i 2022. Vi har gjort det gjort indtægtsmæssigt med 4 
ekstra CISU-bevillinger i 2022. Der er et forventet underskud i 2023, da der ikke pt. er nogle ekstra 
bevillinger fra CISU, da de fire nuværende projekter udløber i 2022. Der er endvidere afsat 30.000 
kr. af til programudvikling. Det forventes, at der kommer nye puljer, der kan søges. Der er en fin 
egenkapital til et godkende et budget med forventet lille underskud. 

Derudover bemærkede kasseren: 
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o Lønninger blev revideret i sekretariatet i 2021. 
o Mødeudgifter er faldet pga. blandingen mellem online og fysiske møder.  

 

Michael Sørensen stillede spørgsmål til hvad bliver de 30.000 kroner bliver brugt til? Det blev 
besvaret med at det er midler sekretariatet kan råde over i forbindelse med udviklings af det nye 
program; eksempelvis workshops, strategimøder med partnere, eksterne konsulenter, samt  
inddragelse af bestyrelse og udvalg. 

 

Det reviderede budget for 2022 og budget for 2023 blev godkendt.  

 

Regnskab 2021 

Regnskabet var ikke sendt ud i forvejen, da det først blev færdigt 8/6-2022, men det blev delt til 
deltagere og er vedhæftet som bilag. 

Thomas Grotkjær præsenterede GVs årsregnskab for 2021, som endte med et overskud på 64.445 
kr. Alt taget i betragtning med corona udfordringer er det meget positivt med endnu et overskud. 

Vi har fastholdt vores indtægtsside - særligt i programmet, og samarbejdet med VIA bidrager også 
signifikant til vores indtægter. Fundraising og egenfinansiering lever ligeledes op til det 
budgetterede. 

Derudover har udgiftssiden har været mindre end forventet – der er opnået besparelser på blandt 
andet mødeomkostninger. 

Med årets overskud er GVs egenkapital er dermed på 1.441.521 kr, og har en rigtig fin størrelse. 
Det kan overvejes om noget af denne skal aktiveres. 

Som det fremgår af regnskabet havde den eksterne revisor, Kovsted og Skovgård, ingen 
bemærkninger. 

Kassereren anbefalede, at GV’s 2021 årsregnskab godkendes.  

Der var to spørgsmål til regningskabet. 

Erik Fyhn: Side 15 – periodeafgrænsningsposter – hvad dækker dette over? Midler overført fra 
program og indsamlede midle. 

Kurt Klitten: Spørgsmål til note 9 (”Inddækning af udgifter til udviklingsaktiviteter): Hvad indtægter 
indenfor denne linje? Dette blev forklaret med de indtægter vi fakturerer på projekter og 
programmer, dels FAK og 7% administrationsbidrag (se ovenfor om FAK).  

Efter gennemgangen af regnskabet blev GV’s 2021 regnskab enstemmigt godkendt. 

 
Der var ikke fremsat forslag om kontingentændringer. Kontingentet er dermed uændret, dvs. 200 
kr. for almindeligt medlemskab og 100 kr. for studerende.  
Det blev enstemmigt vedtaget.  
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Ad.5. Valg 

i) Valg til forperson  

Katrine Skamris modtog genvalg som forperson og blev enstemmigt valgt til posten.  

Valg til udvalg 

SfL udvalget: Pia Sonnenborg, Inger Millard og Line Agerlin Trolle 

Ungdomsudvalget: Birgitte Dahl Porsgaard, Phuc Van Dang og Lasse Fischer 

Fundraisingudvalget: Thomas Grotkjær Nielsen, Mads Hansen, og Christina Lindberg  

Oplysningsudvalget: Poul Kattler, Jim Højbjerg, Richard Ohene Twum, Pia Asvig Iversen, Lone 
Schrøder 

Venskabsudvalget: Hanne Frandsen, Erik Fyhn, Helle Stensgaard Karlsen, Rikke Mikkelsen, Merete 
Bavngård Terkelsen  
 
Alle udvalg er åbne for flere medlemmer.  
 

ii) Udvalgsrepræsentation i Bestyrelsen 
 
Pia Sonnenborg (SfL), Lone Schrøder (oplysningsudvalget), Birgitte Dahl Porsgaard 
(ungdomsudvalget) og Rikke Mikkelsen (Medlems- og venskabsudvalget) og Thomas Grotkjær 
(Fundraisingudvalget), men pladsen er åben hvis andre ønsker at indtræde fra udvalget, idet 
Thomas også er valgt som kasserer og dermed allerede har sæde i bestyrelsen. 
 
 

iii) Valg af ekstern revisor 
 
Revisionsfirmaet Kovsted og Skovgård (www.kovsted.dk) blev valgt i 2019 og vil også fortsat være 
foreningens eksterne revisor indtil andet besluttes.  
 

Ad. 6. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag.  

 

Ad. 7. Eventuelt 

Ghana sangbogen: 

Ghana Sangbogen er udgivet af Silkeborggruppen og Silkeborg Højskole. Der er blevet lavet en ny 
sang til hver Ghana Sangdag af Leif Rasmussen. For at sikre fortsat produktion af sange og 
afholdelse af Ghana Sangdag tager musiklæreren Aske fra Silkeborg Højskole til Ghana i oktober 
for at lave en ny sang, og samtidig researche muligheder for evt. nyt højskolehold i Ghana.  

De skoler der deltager i Ghana Sangdag får et klassesæt på 40 stk. Derudover sælges eksemplarer 
for kr. 100,- (der kan rettes henvendelse til Erik Fyhn eller sekretariatet for køb). Disse midler kan 
bruges til genoptryk. 


