GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2020
Dirigent: Steven
Referent: Ditte
Fremmøde: Abdel, Moussa, Ahmet, Pia, Mikkel, Maja, Nadia, Steven, Allan, Niddal, Dudu, Antoniett,
Mahad, Jino, Matilde, Ditte, Zaklina, Jesper, Dida

Referat:
Kort introduktion til digital dannelse, da denne generalforsamling foregår over Zoom grundet COVID19 restriktioner.
Velkomst v. bestyrelsesformand Abdel
Bestyrelsens beretning: Vedlægges som bilag
Steven: teknisk set er indkaldelsen til denne generalforsamling blev sendt ud for sent. Vi har afventet,
hvad der har været muligt under COVID-19 situationen. Der er enstemmig forståelse for dette og
generalforsamlingen kan fortsætte som planlagt.
Der er stillet forslag til vedtægtsændringer. Der skal være 2/3 af Mino Danmarks medlemmer til stede
på en generalforsamling for at ændringer kan gennemføres med det samme og derfor skal de forslag
til vedtægtsændringer som er fremsat og vedtages i dag, bekræftes på endnu en generalforsamling for
at opnå gyldighed.

1. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Alle har modtaget årsregnskabet.
Jf. vedtægterne skal årsregnskabet gennemgås og vedtages. Allan (Mino Danmarks revisor fra Grant
Thornton) gennemgår alle punkter i årsregnskabet.
Regnskabet er fremlagt af revisor. Regnskab og tal stemmer overens og modtager en ren
revisionspåtegning
Regnskabet til afstemning: Regnskabet godkendes enstemmigt af fremmødte.

2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Gennemgang af Mino Danmarks budget 2020 v. direktør Niddal.
Indtægter:
- Er steget væsentligt grundet COVID-19 oversættelsesindsatsen til 29 sprog, hvor Mino
Danmark har modtaget to akutbevillinger fra henholdsvis Novo Nordisk Fonden og Tryg
Fonden.
- Mino Danmarks indtægter fra konsulentarbejde er også steget, da der er indgået
partnerskaber med bl.a. Villumfonden.
- Kontingentet for et civilt medlemskab er 200 kr. årligt. Medlemstallet er steget betragteligt til
over 1000 medlemmer det seneste år.
Udgifter:
- Lønudgifter til ansatte og freelancere er steget sideløbende med det øgede aktivitetsniveau på
sekretariatet.
- Softwareudgifter er steget betragteligt og udgør en større del af driftsudgifter.
- Hvis budgettet holder, går Mino Danmark ud af år 2020 med en positiv egenkapital på 570.000
kr.
Årligt kontingent på 200 kr. er til afstemning: kontingentet på kr. 200 fastholdes og godkendes.

3. Indkomne forslag
Der er stillet forslag fra direktøren om at gentage Mino Danmarks grundfortælling fra 2018.
Jf. vedtægterne skal der vedtages en grundfortælling for foreningen, og da der ikke har været
indsigelser mod dette forslag, betragtes eksisterende grundfortælling som godkendt.
Der er stillet 3 konkrete vedtægtsændringsforslag. Da der ikke er 2/3 af medlemmerne til stede til
denne generalforsamling, skal godkendte forslag vedtages endeligt på næste generalforsamling, hvis
2/3 af de deltagende medlemmer i dag stemmer for. Der indkaldes til næste generalforsamling
snarest. Hvis der ikke stemmes for et forslag i dag bliver det forkastet.
Først sættes alle 3 forslag til samlet afstemning og derefter kan der foretages enkeltvis afstemning.
Afstemning om alle 3 forslag samlet: Et flertal af forsamlingen stemmer imod det samlede forslag
bestående af alle tre ændringsforslag.
Derefter foretages 3 individuelle afstemninger:
Forsamlingen godkender IKKE forslag 2.a. om ændring af § 7, stk. 2 om medlemmer af
repræsentantskabet kan bestride et politisk hverv.

Forsamlingen godkender forslag 2.b. om ændring af § 8, stk. 2 om at mindst et medlem af
repræsentantskabet skal sidde i bestyrelsen.
Forsamlingen godkender forslag 2.c. om ændring og opdeling af § 14 til smidiggørelse af proces ved
vedtægtsændringer og opdeling i § 14 og § 15.

4. Information om Foreningen Mino Ung og medlemsstruktur
Niddal orienterer kort om lokale Mino Ung foreninger og medlemsstruktur.

5. Valg til repræsentantskab
Repræsentantskabet består af 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode. 3 medlemmer vælges i
ulige år og 4 medlemmer vælges i lige år.
Følgende 4 kandidater stiller op og vælges til repræsentantskabet i perioden 2020/2021:
- Abdel Aziz Mahmoud
- Nadia El-Ghendi
- Maja Bødtcher-Hansen
- Jino Victoria Doabi
Abdel stopper som formand, men fortsætter som medlem af repræsentantskabet.
Günes stopper i bestyrelsen, og stiller ikke op til genvalg i repræsentantskabet.
Kandidater til afstemning: alle kandidater er godkendte.
Repræsentantskabet består herefter af følgende medlemmer:
- Abdel Aziz Mahmoud
- Nadia El-Ghendi
- Maja Bødtcher-Hansen
- Jino Victoria Doabi
- Mikkel Blaabjerg Poulsen
- Pia Yasuko Rask
- Moussa Mchangama

6. Valg af revisor
Valg af Allan som revisor: Nuværende revisor genvælges.

7. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.
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____________________________
Steven Vildgaard
Dirigent

Bilag 1: Bestyrelsens beretning.

Ledelsesberetning til årsopgørelsen for 2019.
2019 har været et skelsættende år for Mino Danmark. Det er et år i vores egen lille historiebog,
der står tilbage med titlen, ”Det lykkedes”.
Det store punktum på året blev sat d. 3. december, hvor det blev bekræftet at Mino Danmark fra
2020, vil være en del af den danske finanslov. Det er også året hvor vi fik den første store
medlemstilstrømning, i forbindelse med vores kampagne under valgkampen, ”Mino Danmark for
en stram kurs for større sammenhængskraft”, der ramte samtlige danske medier og belastede
vores hjemmeside i sådan grad, at den var nede i 95 % af tiden, i 3 hele dage.
Også foreningens aktiviteter tog en spændende udvikling. Med Opråb fra Mørkeland, prøvede vi
en model, hvor de medvirkende følte medejerskab, og således i højere grad var med til at
reklamere for begivenheden. I denne model oplevede vi en større almen interesse, og vi var i langt
højere grad i stand til at tiltrække vores kernemålgruppe.
I september 2019 kunne vi offentliggøre det første store fondssamarbejde, det startede i oktober
19 og løber til marts 2021. Med hjælp fra Tuborgfondet, har vi således kunne tage hul på vores
ambition om at etablere det første Mino Ung lokale fællesskab i Aarhus, med en koordinator ansat
i Aarhus. Siden er Københavns kommune gået med ind i den indsats, og givet en 4-årig bevilling, til
etableringen af Mino Ung København.
Med andre ord er 2019 året hvor det lykkedes at hæve medlemstallet til 1000 medlemmer,
stabilisere økonomien for det kommende år, inden det var begyndt og ikke mindst igangsætte
indsatsen for at forankre Mino Danmark lokalt gennem 2 Mino Ung foreninger, og dermed åbne
op for folkeligt og frivilligt engagement.
2019 er også året, hvor vi for første gang oplevede at vi ikke havde nogen penge på kontoen,
hverken som manglende bevillinger eller på vores egen konto. Selvom Roskilde Festival ikke ved
dette, så var det en hastebevilling fra dem, som reddet foreningen på målstregen, fra en decideret
konkurs. Situationen opstod, fordi et forventet økonomisk samarbejde på 400.000, der i de
tidligere år havde været ganske sikkert, pludseligt forsvandt og ikke kunne realiseres.
I 2020 forventer vi at fortsætte den positive udvikling. Det forudsætter bl.a. at Mino Danmark
kommer på finansloven igen, denne gang flerårigt, og gerne med en fastforankring. Gennem

vidensdannelse, skal vi øge foreningens egenindtægt, og ikke mindst, med finansloven i ryggen,
skal vi etablere nye og større samarbejder med danske fonde.
Det er særligt nævneværdigt at vi har brugt 1. og 2. kvartal på at opruste sekretariatet, med
markante profiler indenfor deres ansvarsområder. Jesper Øland starter 1. juni, som ny
sekretariatsleder. Jesper Øland kommer med en 12 år lang erfaring med at opstarte Roskilde
Festival Højskole. Her har han decideret organiseret hele foreningen omkring skolen, rejst knap
200 mio i funding, og ledet slagets gang. Jesper er ligeledes et anerkendt navn i hele fonds og
NGO-verdenen. En anden navneværdig profil, er Ayse Dudu Tepe, der er ansat som ny
kommunikationsansvarlig. Ayse Dudu kommer fra radio 24syv, hvor hun gennem 8 år har siddet
som tilrettelægger, vært og producer. Ayse Dudu har ligeledes indtaget den offentlige debat, og
skrevet flere vidt-læste debatindlæg om identitet og kultur. Sidst er det værd at fremhæve Sama
Sadat Ben Haddou, der er ansat som ny kultur- og eventudvikler. Sama stiftede i 2011
velgørehedsorganisationen Take My Hand, der har haft til formål at indsamle penge til udsatte i 3.
verdenslande. Gennem mobilisering af især minoritetspersoner, har Sama Sadat, sammen med
andre frivillige afviklet donationsmiddage og indsamlet over 1 mio kroner pr. gang.
Mino Danmark har således ikke før stået så stærkt. I forbindelse med corona indtræf i samfundet,
har Mino Danmark hjulpet staten med at oversætte vigtigste nyheder, plakater, film og breve til
mere end 25 sprog. Det er blevet til mere end 1400 oversættelser og hvis vi skulle tælle det i ord,
så har vi oversat mere end 255.000 ord siden midt marts.
Og det synes egentligt at være et flot punktum at sætte på denne ledelsesberetning.
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