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Foreningen Det Europæiske Hus (deh) 

 
Emne:  Generalforsamling d. 20.4.2016 kl. 17:30 – 19:10 
 

Sted:  Ved Glyptoteket 6 Kld.,  1575 Kbh. V 
 
Vedr.:  Referat 
 
Tilstede: Ove Lund, bestyrelsesmedlem 
 Jørgen Segall, næstformand 
 Poul Roepstorff, bestyrelsesmedlem 
 Henrik Haubro, kasserer 
 Lise From, formand 

Flemming Rasmussen, bestyrelsesmedlem 
 

Afbud fra: Mikael Yilmaz, bestyrelsesmedlem og Knud Erik Sabroe, bestyrelsesmedlem og Ulrik 
Brügger, bestyrelsesmedlem. 

 

Gæster: Hüseyin Koc, ansat på kontoret og Lene Petersen, foreningsmedlem 
 
Referent:  Lene Petersen 
 
Dagsorden jf. vedtægterne: 

1: Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og décharge. 
4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse 
af det årlige kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer. 
7. Valg af I intern revisor og I revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret 
revisor. 
8. Debat om foreningens virke. 
9. Eventuelt. 
 
Ad1) Poul Roepstorff blev valgt: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig og lovlig indkaldt jf. §7 
i Vedtægterne. 
 
Ad 2) Lise From, formand afgav årsberetningen: 

Re.: Medlemssituationen, 
 Foreningen har mere end 600 medlemmer 
 
Re: Afholdte møder of info til bestyrelsen, 
 Der er blevet afholdt X antal bestyrelsesmøder 
 Der er udsendt 10 DEH updates over året 
 Der er udsendt 1 HusInfo i 2015 til medlemmerne 
 Facebook har været aktiv med div. Nyheder siden 9.6.2015 
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Re.: Økonomi, 

Denne er fortsat hård, det er vanskeligere at opnå støtte via fonde, og fra bl.a. CISU, 
som pga. regeringsvalgte nedskæringer har nedjusteret bevillingerne, som også 
rammer deh. 
Støtten til udsendelse af HusInfo fra Tips og Lotto midlerne er ligeledes omlagt så deh 
ikke længere er modtagerberettiget.  

Re.: Kontoret, 
 Foreningen NGO Fontana, som deh har delt kontorlokaler med, har nu ca. halvdelen 

af lokalerne og betaler for disse m2. 
 Hüseyin Koc er ansat på kontoret som EGU elev. 
 
Re.: Aktiviteter, 
 Tøjindsamlingen til Kirgisistan er afviklet med hjælp fra ’Nørrebrodrengene’, der har 

haft indsamling og en del af tøj-organiseringsopgaven som betalt fritidsjob, dette via 
Matrafonden. I alt 222 kasser, 8 tons, blev fragtet til ca. 13 institutioner i Kirgisistan. 
Som formidling af denne aktivitet har Facebook været brugt.  

 
Re.: Projekter, 

 Kirgisistan: Henrik Haubro besøgte deh’s projekt og deres aktiviteter i uge 20, 2015, 
for at monitorere nuværende aktiviteter samt at udvikle aktiviteter for 3.fase, som er 
udvikling af 3 workshops; arbejdspladser for personer med handicap. Deh har ansøgt 
CISU om økonomisk støtte. I en ny projektbeskrivelse er aktivitetsmængden blevet 
nedskrevet, da projektet som sådan er nævnt som støtteværdigt, og CISU vurderer pt. 
den nedjusterede projektansøgning. 

Deh har haft 2 besøg fra projektet i Kirgisistan i efteråret 2015, hvor målet var at 
opleve bl.a. håndtering af danske social- økonomiske virksomheder if. med 3 fases 
egne workshops udvikling. 

’Barfoedslærerne’ (seniorer) har gennemført flere forløb i Bisijkeh. Pt. vurderes om 
lignende aktiviteter skal gennemføres andre steder i landet, især i Syd, hvor projektet 
har gode relationer.  

I november 2015 gennemførtes en præsentation af aktiviteterne i Kirgisistan i deh, 
med præsentation af hhv. Lars Steinov, som rep. for ’barfodslærerne. Samt Henrik 
Haubro og Lise From, som rep. for selve projektet. 

Belarus: Det EU støttede 2 ½ årige projekt om ’inclusion of people with disabilities’ 
blev afsluttet oktober 2015. Projektets resultater kan læses på deh’s hjemmeside 
www.europeanhouse.org. Deh var i marts 2015 vært ved en uges studieophold i DK 
for en gruppe på 12  Belarus NGOer og myndigheder, som deltog i projektet i Belarus. 
Lise From og Lene Petersen deltog i projektets afsluttende konference i Minsk i 
september 2015. 

Deh har sammen med NGOer i Litauen, Polen og Belarus modtaget støtte af EU ifm. 
gennemførelse af et nyt tiltag i Belarus: Udvikling og implementering af 10 
miniprojekter på lokalt plan ifm. synliggørelse af muligheder for ratificeringen af 
handicapkonventionen, som landet underskrev i efteråret 2015. Projektet varer 3 år. 
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Ukraine: Deh har ansøgt om midler til gennemførelse af aktiviteter i Ukraine i 
samarbejde med vor partner i landet. Ansøgningen er sendt til CISU, 
Naboskabsprogrammet. Deh afventer svar i juni 2016.  

Deh havde besøg af partnerorganisations ledelse i foråret 2015. 

Social økonomisk virksomheden NO LIMIT: Et EU støttet projekt med deltagelse af 
Italien og Rumænien. Deh deltog i aktiviteter i hhv. Italien og Rumænien i foråret 
2015. Dette forår var det således genbesøg i DK af to omgange hvor 30 deltagere fra 
projektet fik indblik i muligheder for oprettelse af egne socialøkonomiske aktiviteter 
gennem læring fra danske ditto.  

Deh havde ligeledes i foråret besøg af et par af ’Rumæniens børn’, som nu er voksne.  

Re.: Netværkssamarbejde,                 

Deh er i netværk med følgende organisationer:  
o Østersønetværket, hvor Lise From har deltaget i Tallinn i foråret; Lise From er 

medlem af bestyrelsen som suppleant,  
o Eastern Partnership netværket, hvor Lise From deltog i Moldova i foråret 

2015, 
o Aidjr: Samarbejdet mellem social arbejdere, med kontaktkontor i Rusland, 
o SUS, DK 
o CISU, DK 
o Social politisk forening, DK 
o Frivillighedsnetværket, DK 
o EuroBelarus, Litauen 

Deh afholder i øvrigt et erfaringsudvekslingsmøde d. 21.4.2016 med Central Asiatisk 

Forening.          

        
Konklusion: Der var ingen bemærkninger til årsberetningen, som herefter blev godkendt af 

bestyrelsen.  

      

Ad 4)  

Regnskab 2015: Henrik Haubro omdelte det foreløbige regnskabsresultat for 2015 holdt op mod 
det budgetterede. Da revisor ikke var færdig med den endelige bogføring, kunne det endelige 
regnskab ikke fremlægges til godkendelse og underskrift. På baggrund af det omdelte udkast blev 
regnskabet taget til efterretning. Endelig godkendelse finder sted if. med revisors fremsendelse af 
endeligt regnskab.      

Budget 2016 blev fremlagt, drøftet og godkendt. 

Medlemskontingent 2016: Fastholdt med 150 kr. om året. 

I denne forbindelse blev en yderligere understøttelse af opkrævning af kontingent drøftet.  

Besluttet: Ove Lund og Jørgen Segall laver en lille ad hoc arbejdsgruppe, hvor de inddrager en 
praktisk hjælp, der kan benytte sig af SMS tekst udsendelse til medlemmerne som reminder om 
kontingentbetaling.  

 

Ad 5) Der var ikke indkommet nogen forslag.  
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Ad 6) Cihan Özdemir, Dustin Kwateng og Henning Sletved ønsker ikke genvalg og udgår af 
bestyrelsen. De øvrige medlemmer og deres roller fortsætter også i 2016. 

 

Ad 7) Lene Petersen blev valgt som intern revisor og Lolly Rasmusen som revisor suppleant. 

 

Ad 8) Pt. ingen ændringer ift. foreningens virke;  

 

Ad 9) Drøftet: 

Ift. projekter i Kirgisistan: Hvis der ikke opnås yderlige projektstøtte fra CISU, vil denne aktivitet 
ophøre. 

Ift. projekter i Ukraine: Afventer svar fra ansøgning hos CISU. 

Ift. nye aktiviteter med ’Nørrebrodrengene’: Muligheder for kursusvirksomhed om positiv 
kommunikation mellem borgere (her bl.a. ’Nørrebrodrenge’) og politi, med udgangspunkt i 
borgernes oplevelse af politiets kommunikation til dem. 

Besluttet: Jørgen Segall og Henrik Haubro drøfter og tager aktion på drøftelse af opgaven med 
allerede etablerede netværksgrupper på Nørrebro.    

 

Mødet afsluttet: kl. 19:10    

  

 
    

  
 


