Invitation til seminar og
årsmøde i Assist
Assist er en 100 % frivilligdrevet non-profit hjælpeorganisation, der arbejder i Kenya, Mozambique og på Sri Lanka. Kernen i Assists arbejde er samarbejdet med vores lokale partnere.
Det betyder meget for os i Assist at vi har bred opbakning og støtte til det vi laver. Derfor vil vi
gerne invitere jer til et spændende seminar om integral mission v. Roshan Mendis og efterfølgende årsmøde i Assist. Seminar og årsmøde er åbent for alle – om du kender til Assist eller ej.
Seminar om integreret mission og kirkernes rolle
Kl. 16.00-18.00 afholder vi seminar om temaet integreret mission og kirkernes rolle. Roshan Mendis som er leder af LEADS, vores partnerorganisation
i Sri Lanka. Roshan vil introducere til integreret mission og invitere os til en
dialog om, hvordan vi i den kristne tro finder en iboende udfordring til at tage
et socialt ansvar. Læs mere her.

Dato:
Tid:

Mandag d. 6. maj
16-18: Seminar om integreret mission
18-21: Årsmøde inkl. mad
Sted:
Ådalen Retræte: Viborgvej 400, Randers NV
Tilmelding: Tilmelding til seminaret skal ske senest mandag den 29. april - tilmeld dig her.
Tilmelding til årsmøde er ikke nødvendig.

Årsmøde i Assist
Vi byder på lækker mad serveret af Ådalen Retræte. Herefter afholder vi årsmøde, hvor du har
mulighed for at høre fortællinger fra vores projekter i Sri Lanka, Mozambique og Kenya. Vi vil
også introducere en ny landegruppe – nemlig Bangladesh. Så kom og hør om Assist og det
spændende arbejde, som vi støtter i den store verden.

Vi glæder os til at se jer!
Hilsen alle frivillige i Assist

Dagsorden for årsmøde i Assist
Kl. 18.00

Mad

Kl. 18.45

Årsmøde med følgende program

Kl. 20.30

‣

Velkomst v. formand for Assist, Lars Frederiksen

‣

Hilsen fra Roshan Mendis og Diordre Moares fra partnerorganisation i Sri
Lanka

‣

Valg af dirigent

‣

Bestyrelsens beretning
Formand for Assist, Lars Frederiksen, aflægger bestyrelsens mundtlige beretning.
Du kan læse den skriftlige årsberetning her.

‣

Fortællinger fra landegrupperne
De frivillige i landegrupperne fortæller om projekterne i henholdsvis Kenya, Mozambique og Sri Lanka

‣

Godkendelse af årsrapport
De vigtigste nedslag i årsrapport 2018 fremlægges. Bestyrelsen indstiller til godkendelse af årsrapport.

‣

Optagelse af ny landegruppe: Bangladesh landegruppe v. Saraswatipur Venskabsforening
Saraswatipur Venskabsforening er en dansk baseret forening, hvis formål primært
er at støtte en dag- og kostskole i Bangladesh. Skolen er oprindelig oprettet af
Dansk Santalmission, det senere Danmission. Bestyrelsen indstiller, at foreningen
og dens medlemmer optages som en del af Assist. Bestyrelsen foreslår, at en repræsentant for Saraswatipur Venskabsforening vælges til bestyrelsen og som suppleant.

‣

Valg af bestyrelse
På valg til bestyrelsen er: Ove Tinggaard, Hugo Martinussen, Dina Verup Kaas
og Marien Van Beest.
For at sikre en god kontinuitet fra landegrupperne indstilles valg af følgende suppleanter: Michelle Lind Kappel (Sri Lanka gruppen) og Bent S. Møller (WutomiAgri gruppen)

‣

Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller nyvalg af Christensen & Kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab, Odder.

‣

Eventuelt
Der er ikke inden for tidsfristen kommet spørgsmål til behandling under eventuelt.
Andre spørgsmål kan drøftes på generalforsamlingen, men der kan ikke træffes
beslutning.
Kaffe og kage

