
Generalforsamling den 20. april 2007 i Det Europæiske Hus. 

 
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. 
 

1. Knud-Erik Sabroe blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt.. 

2. Under beretningen nævnte formanden, at den afsluttende rapport for Way Out er udsendt i 
forbindelse med HUSinformation nr. 1-2007 og at der vil blive fremstillet et antal i en særlig 
udgave. 
Anse Leroy nævnte, at arbejdet med klubhuse i hhv Tirana og Kosovo er godt i gang, i 
Polen er arbejdet der med at få afdækket muligheder for etablering af et udslusningshus for 
unge sindslidende godt på vej, og i Stettin er der bestræbelser på etablering af et hus for 
unge 14-15 årige i sær med henblik på intervention før de bliver alvorligt syge. 
Knud Erik Sabroe redegjorde for projektet i Hviderusland (Civil Society Development in 
Belarus), hvor der har været møder i hhv Vilnius med projektdeltagere og i 
Udenrigsministeriet med øvrige danske projektaktører. Udenrigsministeriet lægger stor vægt 
på den folkelige forankring i forbindelse med projektet og Det Europæiske Hus har i den 
anledning inviteret øvrige deltagende organisationer til et møde den 30. maj 2007 mhp 
diskussion af håndtering og formidling om projektet. 
I forbindelse med samarbejdet med foreningen af socialrådgivere og socialpædagoger i 
Rusland om udbrændthed, er der pr. 1. april indsendt ansøgning til hvor? om økonomisk 
bistand. 
Om Rumænien nævnte Flemming Rasmussen, at der er stort behov for hjælp i alle 
samfundsgrupper: sindslidende, børn, udstødte af familien (fx voldsramte kvinder), romaer 
osv..  Anse Leroy påpegede i den anledning, at medlem af EU-Parlamentet, fhv statsminister 
Poul Nyrup netop har spurgt om områder i EU, hvor der er behov for opmærksomhed. 
Det Europæiske Hus har i den anledning udarbejdet program for besøg i Rumænien i dagene 
25/6 – 4/7 2007. 
 
Beretningen gav anledning til kommentarer, der viser, at der er gang i fornyelsen af 
foreningens arbejde, hvorefter formandens beretning blev godkendt. 

. 
3. Foreningens årsregnskab for 2006 blev godkendt. 
4. Forslag til budget for 2007 blev godkendt. 
5. Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 
6. Intern og ekstern revisor blev genvalgt. 
7. Under evt. fremkom der forslag om samarbejde med andre organisationer.  

Generalforsamlingen bad bestyrelsen om at være opmærksom på, om der i relation til vores 
generelle målsætning, kan etableres samarbejde med andre organisationer. 
Endvidere var der forslag om at indstifte en årlig pris: fx Alfred Dam-Pris, Anse Leroy-Pris, 
Humanist-Pris. Bestyrelsen vil med henblik på nærmere udformning drøfte forslaget. 
 
 


