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Danish Muslim Aid Generalforsamling 2022 
Lørdag den 28. maj 2022, kl. 14-17 

Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K. 
 

24 stemmer i alt  

 

DAGSORDEN  

   

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

Godkendt 

 

2. Valg af dirigent v/Nadeem Niwaz 

Hamad er blevet indstillet og valgt som dirigent 

 

3. Valg af referent v/dirigenten 

Hafsa er blevet indstillet og valgt som referent 

 

4. Valg af stemmetællere v/dirigenten  

Jeta of Hassan er blevet indstilletog valgt som stemmetæller 

 

5. Valg af revisor v/ dirigenten (bilag 1) 

Nuværende revisor Beierholm var indstillet som fortsat revisor og blev vedtaget 

enstemmigt.  

 

6. Bestyrelsens beretning v/Nadeem Niwaz  

- Strategien er stadig under implementering – Den nye struktur for DM-Aid med faglige 

udvalgsledere og sekretariat arbejdes der stadig på 

- DM-Aid har implementeret og er i gang med at implementere flere digitale løsninger 

f.eks. projektledelsesprogram, digital underskrift, hjemmeside  

- DM-Aid Generalsekretær har været sygemeldt med stress og er ved at komme tilbage 

nu. 

- Nye lokaler – sekretariatet vokser  

- Ny medarbejder Maki  

- Nye partnere, afsluttede partnerskaber og arbejdet omkring vores internationale 

projekter 

- Økonomisk resultat for 2021 

- Økonomi version for 2022 frem til 2025 

- Resultatet af DM-Aids-arbejde i partnerlande  
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- Ny rejsepolitik  

Bestyrelsens beretning blev enstemmig taget til efterretning.  

 

7. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2022 v/Hamad Raza, Kasser  

(bilag 2)  

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.  
 

8. Forslag 1 til afstemning  v/dirigenten (bilag 3)  

Forslaget trækkes tilbage af Hassan, med henblik på at det behandles som 

arbejdsspørgsmål af bestyrelsen. En konkret forslag vil blive udarbejdet og stemt til 

generalforsamlingen i 2023. 

 

9. Kort af årets aktiviteter v/udvalgslederne  

Hassan – NU  

Nasim – KFE 

Imran – IU  

 

Alle udvalgsleder fremlagde deres årets aktiviteter og visionen for hver deres udvalg 

 

10. Fastsættelse af årligt kontingent v/dirigenten (bilag 4) 

Nuværende kontingent på 120 kr. blev enstemmigt godkendt.  

 

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer v/dirigenten (bilag 5, 6, 7, 8, 9) 

Da 1 stemmeberettigede medlemmer var gået før tid, var der 23 stemmeberettigede til at 

vælge medlemmer til bestyrelsen.    

 

Alle opstillede bestyrelsesmedlemmerne havde mere en 50% af stemmerne, det vil sige at de 

aller sammen er stemt ind i bestyrelsen. 

 

Esra Arici (genopstilling) var opstillet og blev valgt.   
 

Hamad Raza (genopstilling) var opstillet og blev valgt.   
 

Nassim Haiba (genopstilling) var opstillet og blev valgt.   
 

Tabassum Khokhar (genopstilling) var opstillet og blev valgt.  
 

Sarah Mansour (genopstilling) var opstillet og blev valgt.   
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12 Valg af suppleanter v/dirigenten  

Der er ingen opstillede kandidater.  

 

13 Eventuelt. 

Ikke noget til evt.  

 


