
Referat af den ordinære generalforsamling, der blev afholdt i foreningens kontor: Ved Glyptoteket 
6, kld., 1757 København V., den 28. april 2008 kl. 17 – 19.  
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Som dirigent blev valgt Flemming Rasmussen, der konstaterede, at generalforsamlingen var 
indkaldt med det ifølge lovlige varsel på mindst 3 uger. 

2. Formanden aflagde herefter beretning.   

• Som omtalt i HUSinformation nr. 1/2008, ophørte i Hviderusland pr. 31/1 2008.  
Lene Petersen har i sin artikel i HUSInformation nr. 4/2007 orienteret om projektet.  

• Det Europæiske Hus ………..Websiten, Lene Petersens artikel i dette nummer af 
HUSInformation. 

• Som omtalt i HUSInformation nr. 1/2008 er foreningen udvalgt som en af de meget 
for årganisatiner til at være leder på et EU-partnerskabsprojekt i Rusland, hvor vi 
sammen med en russisk og to engelske partnere skal være med til at udvikle måder 
til at forebygge ”udbændthed” især blandt især kvindelige socialarbejder i hhv. 
Vladikafkaz i Nord-Osestia/Kaukasus (gidselaffæren i Beslan), Keremovo i Sibirien 
(område med kulminer) samt Moskva (terrorbombning af boligblokke og metro).  
Projektet, der er beregnet til at vare 24 måneder, er påbegyndt den 1. maj i år. 

• Bestyrelsen har over en længere periode drøftet forskellige strategier med henblik på 
at synliggøre foreningens arbejde gennem at etablere en foreningsplatform, som kan 
bidrage til at skabe en dynamisk ramme for aktiviteterne. Foreningens økonomi 
tillader imidlertid ikke umiddelbart sådanne aktiviteter og det blev derfor på et 
bestyrelsesmøde besluttet at gennemføre et forsøg med at skabe et indtægtsgrundlag 
for etablering af en fysisk ramme for foreningen ved hjælp af indtægtsdækket 
virksomhed.  Pr. 1. juli etablerede foreningen sig i nye lokaler på adressen Ved 
Glyptoteket 6, kld. 1575 København V. Med henblik på at dækning af de hermed 
forbundne omkostninger gennemføres projekt Vita?????????, der ophører pr. 30/6 
2008. Der er i alt 3 store lokaler til rådighed, hvoraf de 2 var istandsat til indvielse og 
et housewarmingparty, hvortil medlemmer og samarbejdspartnere var inviteret den 
24. august. Det sidste af lokalerne forventes istandsat i løbet af sommeren. 

• Temadage – seminar om social kapital 

• Marianne Nielsen har siden 1. juli varetaget en del af den indtægtsdækkede 
virksomhed ved at yde sekretariatsbistand i 10 timer ugentlig til BID (Brugerlærerne 
i Danmark jf. Marianne Nielsens artikel i HUSInformation nr. 3/2007).   

• På bestyrelsesmødet den 9/10 (15/10 ??????????) gav Henrik Haubro udtryk for 
ønsket om at ophøre som formand.  Der blev i den anledning nedsat et 
arbejdsudvalg, der skulle komme med forslag til????????.  Der foreligger på 
nuværende tidspunkt intet nyt herom. 

Beretningen blev taget til efterretning. 
 

3. Pia Ørnholt, der varetager bogføring og revision af vores regnskab i forbindelse med en 
trafikulykke i februar kraniebrud og har derfor ikke været i stand til at færdiggøre 
foreningens regnskab for 2007.  Vores tidligere revisor Ebbe Ravn har herefter tilbudt at 
være behjælpelig. Det reviderede regnskab forventes at foreligge i løbet af juni måned og vil 
derefter blev lagt ud på hjemmesiden www.europeanhouse.org . Såfremt der ikke er 
indsigelser imod regnskabet betragtes det som godkendt.  I modsat fald indkaldes der til 
ekstraordinær generalforsamling. 



4. På grund af de i pkt. 3 nævnte problemer foreligger der ikke på indeværende tidspunkt 
budget for 2008. (hvad med den kommende formand – han skal vel også have en chance for 
at sætte sit fingeraftryk på budgettet)????????? 
Det hidtidige kontingent fastholdes. 

 
5. Ikke indkommet forslag. 

 
6. Flemming Rasmussen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, den hidtidige bestyrelse blev 

genvalgt, med undtagelse af Anna Serafin. 
 

7. Marianne Nielsen blev genvalgt som intern revisor, ligesom valg af den hidtidige eksterne 
statsautoriserede revisor også blev genvalgt. 

 
8. Der var herefter fri debat om foreningens virke. 

 
9. Intet under eventuelt. 

 
 
Referat v. Lise From 


