Referat for generalforsamling i “Økologisk Rojava” den 12. september 2017
1. Dagsordenen blev godkendt.
Dispensation for for sent udsendt indkaldelse til generalforsamlingen blev givet.
Jørgen blev dirigent og Tommy referent.
Til stede: Jørgen Holst, Tommy Mørck, Soffia, Mesut Yüksel, Jesper Brandt, Şoreş Bilikan, Lis
Afbud fra Rich Bewley, Claus Højsgaard, Ibrahim Altuncular, Steen Andersen, Mads Wilmann,
Sys Hansen
2. Beretning fra bestyrelsen:
◦ Efter oprettelsen af foreningen sidste år var der nogle bureaukratiske udfordringer, som blev
overkommet.
◦ Der blev netværket meget, bl.a. med Rojava Komitéen, men der blev kun langsomt gjort
fremskridt.
◦ Med Feykurd og PYD som samarbejdspartner blev der gjort fremskridt.
◦ Der blev siden oprettelsen af foreningen især arbejdet på at gøre turen til Rojava til
virkelighed.
◦ Indsamlinger og donationer løb samlet set op i over 100.000 kr.
◦ I april 2017 var der møde med både PYD og Enhedslisten Roskilde.
◦ Jørgen præsenterer foreningen og projektet på Enhedslistens årsmøde.
◦ Foreningen udvides og flere folk kommer til, bl.a. Rich fra Lunds Universitet og Jesper,
efter at han og Jørgen tilfældigt løber ind i hinanden til et arrangement nær Roskilde.
◦ Turen bliver til og efter turen tager filmen form.
◦ Der bliver, af Jørgen og Tommy holdt oplæg, både med og uden film, rundt omkring I
Danmark, bl.a. på Enhedslistens sommerlejr, SUF's sommerlejr, Enhedslisten Silkeborgs
sommerfest.
◦ Foreningen havde en bod til kurdisk kulturfestival, hvor vi havde en del interesserede til at
kigge forbi.
3. Regnskabet blev godkendt.
◦ Diverse bankgebyrer skal dog godkendes.
◦ Vi skal overveje om der skal lægges et budget.
4. Den eksisterende arbejdsplan bliver der arbejdet videre efter, med et par tilføjelser, som blev
drøftet til generalforsamlingen.
◦ Jean Cloude har kontakter i det franske parti Gauche og den franske region LanguedocRoussillon har et venskabsforhold til Rojava. Der skal undersøges om vi kan gøre brug af
dette.
◦ Ny tur til Rojava (måske primo december) med ændret formål.
◦ Mere materiale filmes, men nyt og mere professionelt kamera.
◦ Tommy kommer måske til at tilbringe tid i Rojava, for at overse bygningen af skolen og for
at undervise i begyndelsen
5. Udover ændringsforslag til vedtægterne, var der kommet et forslag fra Jesper, som gjorde
opmærksom på at brugen af navnet Rojava for den nordsyriske demokratiske konføderation var
misvisende. De demokaristiske repræsentanter selv i regionen har diskuteret ændringen af
navnet og besluttet at gøre dette, så det burde vi også i foreningens navn, logo,

formålsbeskrivelse, vedtægter, osv. Der blev lavet en mundtlig hensigtserklæring om at arbejde
på dette.
Se vedhæftede filer for vedtægtsændringer.
6. Til bestyrelsen blev valgt:
◦ Jørgen Holst (kontaktperson)
◦ Tommy Mørck (kassérer)
◦ Steen Andersen
◦ Claus Højsgaard
◦ Richard Bewley
◦ Ibrahim Altuncular
◦ Mesut Yüksel
◦ Jesper Brandt
7. Til revisor blev valgt:
◦ Mogens Steenbuch
8. Evt.
◦ Tommy sender en doodle ud til bestyrelsen, for at planlægge næste møde.

