Referat af generalforsamling i ITA
Den 10. marts 2018

1 Valg af dirigent
Jette blev valgt

2 Beretning
Nepal
Der var på generalforsamlingen opbakning til at vi spørger Jimmy Lama om, hvordan vi på bedste måde kan
gribe støtten til Tartong skole an efter at Pemba har fået et nyt job. Vi vil gerne ansætte en ny lærer på
skolen. Vi skal undersøge, hvad en statsansat lærer får i løn, og den fremtidige lærer skal aflønnes i forhold
til kvalifikationer. Lønnen skal også være fair/attraktiv i forhold til en statsansat lærer.
Problemet med statsansatte læreres manglende fremmøde blev diskuteret. Der var forslag om at lave en
bonusordning for fremmøde. Et lokalråd kunne evt. forvalte ordningen. Bestyrelsen undersøger
mulighederne.
Cisu
Organisationen Cisu, som ligger i Aarhus støtter små hjælpeorganisationer som vores. Niels vil undersøge
mulighederne for at søge støtte til Nepal og Uganda.
Det internationale årsmøde holdes i år i Kostroma. Vi er bange for, at der ikke er den store tilslutning til
årsmødet, som når det afholdes i Europa. Vi vil prøve at forhøre os om årsagerne til det.
Måske er det også ved at være vores tur til at invitere til årsmøde. Vi Kunne overveje at søge støtte hos
Hermod Lannung og at forsøge at lave et budget. Bestyrelsen overvejer mulighederne.
ITA-Post
Vi drøftede mulighederne for at udgive ITA-Post som pamflet om efteråret, og som blad om foråret. Det vil
mindske de høje omkostninger, der er i forbindelse med udgivelsen af bladet. Indtil økonomien siger stop,
udgiver vi bladet 2 gange om året.
Beretningen blev godkendt

3 Regnskab
Regnskab for foreningen ITA
Der var spørgsmål om hvad vi får for medlemskabet af FN-forbundet. Det koster 600 kr. om året at være
medlem. Det er er en ret stor udgift i vort budget. Bestyrelsen blev pålagt at finde ud af, hvad FN-forbundet
bidrager med i forhold til ITA. Hvad får vi ud af vort medlemskab?
Regnskab for støtteprojekt i Nepal
Bestyrelsen blev pålagt at finde ud af om vort lønniveau til ITA-lærer er passende. Hvad koster en
statsansat lærer i Nepal?
Økonomien hænger fint sammen, men det er en god ide fortsat at støtte skolerne, Der kan altid være
ekstra projekter, vi kan støtte, hvis der er penge til det.
Regnskaberne blev godkendt

4 Fastsættelse af kontingent.
Der var forslag om at hæve kontingentet til 300 kr, fordi det vil skabe en bedre økonomi til udgivelse af ITAPost to gange om året. Der var bekymring for, at medlemmer ville begynde at sive ud af foreningen, hvis vi
hæver kontingentet, så der var stemning for at fastholde beløbet på 200 kr. for almindelige medlemmer og
50 kr. for studerende. Kontingentet betales pr 1. april

5. Indkomne forslag
Der var masser af gode forslag. Se under beretning.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Ester og Jette var på valg. De blev genvalgt med applaus. Troels Toftkær var som suppleant på valg. Troels
har for et par år siden udtrykt ønske om at træde ud af bestyrelsen. Vi valgte i stedet Neils Bjerren. Niels får
Uganda som særligt ansvarsområde.

7 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Genvalg til revisorerne. Sonja ønskede ikke at fortsætte som revisorsuppleant. I stedet valgtes Hanne.
Tak til Troels og Sonja for indsatsen i bestyrelsesarbejdet.

8. Eventuelt
Titel
Formand

Navn
Jytte Svendsen

Næstformand

Jette Jørgensen

Sekretær

Helle Steffen
Ester Winter

Tilknyttet medlem
1. suppleant
2. suppleant

Kasserer
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Lisbeth Djurhuus
Niels Bjerren
Simone
Henriksen
Lissie Overgaard
Ole Gade
Ellen Widding
Hanne Schmidt

Særligt ansvar
ITA-post, hjemmeside,
kontakten til Nepal
Udgive og distribuere ITApost
Tage referat af møder og
formidle referaterne
Tilrettelægge internationalt
årsmøde
Tilrettelægge internationalt
årsmøde
Kontakten til Uganda
Modernisering af
hjemmeside og Facebook,
udsendelse af unge til Nepal
Føre foreningens regnskab

På valg
Ulige årstal
Lige årstal
Ulige årstal
Lige årstal
Er ikke på valg
Lige årstal
Ulige årstal

Hvert år
Hvert år
Hvert år
Hvert år

Dagen startede med oplæg af Niels om Uganda og vores rejse dertil. Spændende og vigtig viden formidlet
på en god og inspirerende måde. Uganda bliver en fremtidig fokus for ITA. Vi håber at kunne sende
turistgrupper derned på safari med Milechild og volontører, som kan hjælpe på skolen.

Derefter fortalte Anna Kuur om sin rejse til Nepal i januar 2018. Skolerne i Tartong og Narkote var
genopbyggede og i rigtig fin stand. Bygningerne er bedre end før jordskælvet. Landbybeboernes huse er
endnu ikke genopbyggede. Mange bor stadig i blikhytter.
Annas budskab var dog, at der er basis for at sende unge hjælpelærere afsted. Skolerne vil rigtig gerne have
den støtte det er, når unge volontører er på skolen en måned eller mere. Det har stor betydning for
engelskundervisningen og motivationen generelt. Og der er genopbyggede huse, hvor volontørerne kan bo
under trygge forhold.
Anna tilbød at lave en plakat, der reklamerer for ophold i Nepal som volontør og sætte det op på sit gamle
gymnasium og vistnok også på et par nabogymnasier.
Vi vil opfordre vore unge medlemmer/tidligere volontører at tage ud på deres gamle gymnasier og
informere om mulighederne for at arbejde som volontør på en landsbyskole.

