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Danish Muslim Aid Generalforsamling 2020 
Lørdag den 20. juni 2020, kl. 14-17 

Støberiet, Blågårdsplads 5, Store sal, 3. sal, 2200 København N. 
 
BESLUTNINGSREFERAT 
 
Formalia: Der var 22 deltagere på generalforsamlingen, heraf 14 stemmeberettigede og 8 ikke- 
stemmeberettigede. 
 

1. Velkomst og godkendelse af indkaldelse og dagsorden v/Nadeem Niwaz, formand  

Godkendt 

 

2. Valg af dirigent v/Nadeem Niwaz 

Signe Ejerskov, Sekretariatschef, var indstillet og blev valgt som dirigent. 

 

3. Valg af referent v/dirigenten 

Peter Fromberg, Projekt- og Frivilligkoordinator var indstillet og blev valgt som referent. 

 

4. Valg af stemmetællere v/dirigenten  

Waheed Akhtar var indstillet og blev valgt som stemmetæller. 

Hassan Bintos blev indstillet og valgt som stemmetæller da Uffe Abdulaziz havde meldt 

afbud.  

 

5. Valg af revisor v/ dirigenten  

Nuværende revisor Beierholm var indstillet som fortsat revisor og blev vedtaget 

enstemmigt. 

 

6. Bestyrelsens beretning v/Nadeem Niwaz   

Bestyrelsens beretning blev enstemmig taget til efterretning. 

 

7. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2019 v/Waheed Aktar, Økonomi- 

og administrationsmedarbejder   

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

8. Forslag 1 til afstemning v/dirigenten  
Alle medlemmer får en orientering fra bestyrelse med hovedlinjerne for sager, der 
behandles hver 3. måned, f.eks. på DM-Aids hjemmeside.  
Forslaget blev afvist. 

14 stemmer imod forslaget 
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0 stemmer for. 

 
9. Forslag 2 til afstemning v/dirigenten  

Enhver skal kunne blive medlem af Internationalt Projekt Udvalg (IPU). 

Forslaget blev afvist. 

11 imod  

0 for  

1 blank  

 
10. Forslag 3 til afstemning v/dirigenten  

Eksklusion af frivillige i Internationalt Projekt Udvalg (IPU) skal ske skriftligt til den frivillige. 

Forslaget blev godkendt. 

12 for  

0 imod  

2 blank 

 

8. Kort fremlægning af årets aktiviteter v/udvalgslederne  

Udvalgsledere fra NPU, IPU, KKU og EFU fremlagde årets aktiviteter, hvor 

landekoordinatorer fra Brøndgruppen og Forældreløse Børn sponsor-gruppen fremlagde 

deres status og aktiviteter. 

 

9. Fastsættelse af årligt kontingent v/dirigenten 

Forslaget om at opretholde nuværende kontingent på 120 kr. årligt og 10 kr. månedligt 

blev godkendt. Det blev noteret, at bilaget indeholdt en fejl, hvor det årlige 

medlemskontingent sidste år blev sat ned – og ikke op – fra 150 kr. til 120 kr.  

12 for  

0 imod  

2 blank 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer v/dirigenten  

Da to stemmeberettigede medlemmer var gået før tid, var der 12 stemmeberettigede til at 

vælge medlemmer til bestyrelsen.   

 

Esra Arici (genopstilling) var opstillet og blev valgt.  

12 stemmer for 

0 stemmer imod 

 

Hamad Raza (nyt medlem) var opstillet og blev valgt.  
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12 stemmer for 

0 stemmer imod 

 

Nassim Haiba (nyt medlem) var opstillet og blev valgt.  

12 stemmer for 

0 stemmer imod 

 

Tabassum Khokhar (nyt medlem) var opstillet og blev valgt.  

12 stemmer for 

0 stemmer imod 

 

11. Valg af suppleanter v/dirigenten  

Sarah Mansour var opstillet og blev valgt.  

12 stemmer for 

0 stemmer imod 

 

12. Eventuelt.  

Ikke noget til evt. 

 


