
 

 
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORENINGEN EVENTURE 
 
Dato: 2. august 2019 
 
FRA BESTYRELSEN 
Fremmødt fra bestyrelsen: Glenn Mott, Thomas Vester, Steen Hvidt 
Afbud fra bestyrelsen: Henrik Jensen, Aske Kornum. 
 
VALG AF DIRIGENT OG REFERENT 
Valg af dirigent: Steen hvidt 
Valg af referent: Julie Mott 

 

Formanden byder velkommen 

Der refereres til orienteringen på Eventure dagen om status på de forskellige projekter.  

Zambia: De sidste 2 år har projektet i Zambia været hårdt ramt af negative oplevelser. Vi har tabt en del 

penge i forbindelse med Gilbert som leder, udvisningssagen og manglende indbetalinger fra frivillige som 

udledning af mange forskellige dårlige beslutninger.   Efter Nanna tog hjem, valgte vi at fravælge facilitator, 

da de bud vi havde ikke var tilfredsstillende. Julie tog til plottet i 5 uger sammen med Cecilie og hjalp med 

overgangen til selvstyre. 

Der er fundet gode kompetente facilitatorere fra juli 19 og den første til 2020 er også fundet.  

Projektet er i god form – stor succes med både skolen og børnehaven, glade medarbejdere og hele tiden 

løbende god udvikling. De ansatte er klar til nye opgaver, men skal støttes tæt af tidligere frivillige og 

administrationen i Dk.  

 

Nicaragua: projektet har været i bero siden juni 18. Der meldes om opstart igen i 2020 og der skal findes 

frivillige og projektet skal på hjemmesiden. Peter og Glenn har haft de første samtaler med eventuel 

facilitator.  

 

Dk: Vi har tidligere haft større opbakning fra frivillige – men det er efterhånden mange år siden de 

”dedikerede” frivillige var afsted og selvfølgelig tabes interessen med tiden. Der er en interessekonflikt ved 

at de danske facilitatorere tager hjem efter en periode og ”holdene” er tilknyttet dem. Der er flere grupper, 

der holder reunions, men i små grupper og ikke noget der skaber en ”Eventureånd”. 

Eventure-huset er endnu et tiltag for at skabe mere sammenhold og nærvær i foreningen og vi håber at folk 

vi tage godt imod det og bruge det.  



 
Csr-projektet: opstart september med 6 firmaer. Disse firmaer skal lave hvert deres projekt i Zambia og 

overtaget desuden driften i Zambia.  Csr fællesskabet bliver et af de store tandhjul i hele møllen. 

 

Der er afholdt en meget vellykket eventuredag i As. 45 deltagere. Debat i ca .2 timer. Næste 

Eventureweekend bliver d.14-16 august. Stemning for en hel weekend. Generalforsamling om søndagen. 

Opdatering lørdag. 

 

Valg af bestyrelse:  

Aske udtræder  

Henrik, Thomas og Glenn på valg. Alle genvalgt.   

 

Regnskab og budget gennemgået og godkendt. 

Der forudses underskud i 2019 og der skal findes flere frivillige. Ugebetalingen hæves op til 1200 kr og 

1000, hvis du er med til introweekend. Startes fra d.d.  

Julie efterspørger hjælp til fondsøgning. Vanessa og Tina har tilbudt hjælp osv. Lars sender link.  

 

 

Evt.  

Der stilles spørgsmål til hvilken bestyrelse vi ønsker? Fysiske møder er nødvendige. Nødvendigt med et 

fællesskab for Julie og Glenn, da det fører til mere langsigtede planer.  

Der skal findes en erstatning for Aske. Vi ønsker en, der kan samle folk. Bestyrelsen skal være med på flere 

trin. 

Der fastsættes 3 datoer årligt foruden generalforsamlingen. Hvis en ikke kan, hviler opgaven med nyt møde 

på ham. Thomass tår for første indkaldelse.  

Det er besluttet at Kasper inviteres ind i bestyrelsen.  

 

Udvikling med frivillige og hjemmeside: J og G mødes med Henrik for at se på hjemmeside og udvikling ifb 

frivillige. Der sendes feed back ud. Hvad skal frivillige kaldes?  

 

Ifm rekruttering: Uddannelse versus udedannelse. Slå lidt mere på udvikling. Unge skal have en csr holdning 

– den kan vi give. (i England betaler unge for at blive sendt ud til udvikling). Vi skal bare opfylde det der står 

i vores formål – må gerne kalde os forskelligt ting.  



 
Nicaragua kan både være adventure og frivilligt arbejde.  

 

Beslutninger:  

Thomas sender første dato til bestyrelsesmøder 

Glenn kontakter Kasper.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


