Referat for Agape Indien Danmarks
Generalforsamling
8. maj 2021 kl.14,00
Mulighedernes hus, Søndergade 99, Glamsbjerg.
Mulighed for deltagelse via Zoom.
1. Velkomst
Hans Jensen bød velkommen og indledte med tanker over sætningen:
”Giv mig noget godt at fortælle om, så jeg kan lovprise dig.” Med
baggrund i Salme 51 vers 17.
2. Valg af dirigent og referent samt to stemmetællere
Dirigent: Ege Rasmussen. Referent: Jytte Kragh-Schmidt.
Stemmetæller: Ulla Jensen og Bodil Svendsen.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen har været udsendt korrekt ift. Vedtægterne.
4. Formandens beretning
Gert Svendsen informerede om, at formandsberetningen kan læses på
AID`s hjemmeside. Gert benyttede lejligheden til at stille 3 spørgsmål
til overvejelse:
A. Hvordan kommer vi videre efter Coronaen? Jakob kommer ikke til DK
i 2021.
B. Hvordan flytter vi AID op i næste liga? Vi har i i 2020 sendt ca. 1,15
mill. til Indien.
C. Hvordan og med hvem nedsætter vi en PR-gruppe? Er der nogle i
vores bagland, der vil byde ind?
Spørgsmål til beretningen: Hvordan har I gjort opmærksom på AID`s
eksistent?
Svar: Vi har brugt penge på annoncer i ”Udfordringen.” Deltog online på
”Oasens” Bibelcamping samt er aktive på Facebook, Instargram,
hjemmeside og Linked In, men det giver ikke de samme resultater som
Jakob`s fysiske tilstedeværelse.
Derudover kom der input fra Dansk Europa Mission.
Tak til alle, der støtter AID. Beretningen blev godkent.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
Det reviderede regnskab af hjemmesiden.
Diverse sponsorater til Indien fremgår har sammenlagt været på
803.215 kr. Andre gaver er 534.815,33 kr.
De samlede udgifter er på 136.621,27.
Tips og lottomidler for 2020 er ikke udbetalt, så det forventes at
modtage ad 2 omgange i 2021, ca. 60.000 kr.
Årets resultat: 33.943,01. Overført til Indien i 2020: 1.167.466,25 kr.
Regnskabet blev godkendt.

6. Ændring af vedtægter
2. behandling af vedtægtsændringer foreslået på sidste generalforsamling.
Se vedhæftede nye forslag til vedtægter. Paragraf 8 og 10 ønskes ændret.

Paragraf 8. Tegningsretten er givet til FU frem for bestyrelsen.
Paragraf 10. Medlemmerne slettes efter manglende kontnigent
indbetaling i 3 på hinanden følgende år.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget og fremgår af hjemmesiden.
7. Valg til bestyrelsen, på valg er
På valg er:
1. Jytte Kragh-Schmidt
2. Hans Jensen
3. Jens Egon Lodahl
4. Gert Svendsen
Alle modtog genvalg, tak for det.
8. Valg af en suppleant (som vælges for et år)
Nuværende: Majbrit Madsen (modtager ikke genvalg)
Nyt forslag til suppleant: Morten Meldgaard
Morten Meldgaard blev valgt, tak for det.
9. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller MER Revision, Roskilde
Nyt revisions firma blev valgt. AID har brug for mere rådgivning.
MER`s kontakt person er Daniel Jakobsen, Allerød.
10. Fastsættelse af kontingent for 2022
Bestyrelsen foreslår følgende uændrede satser for kontingent:
Enlige: 100 kr. pr. person
Ægtepar: 150 kr. pr. par
Familier: 200 kr. pr familie.
Kontingentet blev vedtaget.
11. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

12. Eventuelt
Der arbejdes på en tur til Indien i februar 2022. Pt. er der 3-4 personer,
der har vist interesse.
Kan vi på sigt risikere, at vore penge ikke kan komme til Indien? JA.
Jakob (+ alle NGO organisationer) skal have nyt kontonr. i en af
regerings kontolleret bank. Lige nu arbejdes der på at få kontonr.
oprettet og frigivet. Jakob arbejder på at blive selvforsynet, bl.a med
kyllingefarm samt hospitalbyggeriet (salg af ydelser).
90% af Jakobs driftsforbrug kommer fra udlandet. Heraf giver Finland
ca. 45%, 10-12% kommer fra Danmark.
Jakob deltog afslutningsvis via Zoom. Han takkede mange gange for
vores støtte.
Referent
Jytte Kragh-Schmidt.

