AYAD ~ Afghan Youth Association in Denmark
Referat af 2. ordinær generalforsamling
Lørdag den 5. november 2011
Scherfigsvej 5, 2100 København Ø hos DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd).
Referent: Yama Taj
Traditionen tro mødtes AYADs medlemmer til den årlige generelforsamling i København
lørdag den 5. november 2011. Antallet af fremmødte var 27, hvor blandt andet de lokale
foreninger AYAD | København og AYAD | Aarhus var repræsenterede via sine respektive
bestyrelsesmedlemmer.
1. Mødet begyndte kl. 13:30 med velkomst af AYADs næsteformand Nissar Khurrami,
med præsentation af dagens program, valg af ordstyrer, referent samt præsentation af
foreningens formål og vedtægter. Der blev berettet om hvilke projekter og arrangementer
AYAD havde gennemført i løbet af 2011. Disse var:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Gratis førstehjælps kursus i København, januar 2011
Netværksmøder Aarhus og København, januar – februar 2011
Debat om krigen i Afghanistan på Aarhus Universitet, marts 2011
Gratis CV- og jobsøgningskursus i Aarhus, marts 2011
AYADs Forårsforsamling – Nawroz, i Fredericia, april 2011
Stiftende Generelforsamling for AYAD | København, maj 2011
Afghansk Kulturdag på Rådhuspladsen i København, maj 2011
Stiftende Generelforsamling for AYAD | Aarhus, juli 2011
Samarbejde med DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd 2010 – 2011
Samarbejde med DRC igennem Den Afghansk – Fynske Forening

2. Ydermere blev den nuværende formand Rosa Forozan Faizzad Walid brev/beretning,
læst op, idet hun af personlige årsager ikke var tilstede. Det fremgik af brevet blandt
andet, at hun takkede for al den støtte og opbakning AYAD har fået, og at hun ikke
genopstiller.
3. Ordet blev overtaget af den regnskabsansvarlige, Ahmad S. Farjad, som fremlagde
foreningens indtægter og udgifter i 2010/2011. Her fremgik det at foreningens samlede
indtægter fra medlemskontingent, støtte fra DUF og salg af PR materiale var
på 50.150,95kr.Udgifterne til de ovennævnte arrangementer udgjorde 53.349,64kr. Dvs.
en samlet underskud på -3.198,69kr. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Formanden for den nyoprettede lokalforening AYAD | København - Zohal Masood, fik
muligheden til at fortælle om AYAD København, hvor det fremgik at lokalforeningen
havde pr. d.d. 62 betalende medlemmer og var ansvarlige for en række arrangementer,
siden lokalforeningens stiftelse i maj 2011, bl.a. modersmålsundervisning, studenterfest,
debataften mm. Yderligere billeder og informationer fra de forskellige arrangementer /
møder kan findes på AYAD | Københavns Facebook-side.

5. Tilsvarende fik repræsentanterne fra AYAD | Aarhus, med formand Khaled Alizai i
spidsen, muligheden til at berette om de kommende projekter for AYAD | Aarhus.
Heriblandt forsøge, gennem aftale med uddannelsesinstitutioner, at skaffe
undervisningsmateriale i form af gamle bøger mm. med henblik på at støtte
undervisningen i Afghanistan. Der blev også berettet om afholdte arrangementer i
lokalområdet af AYAD, hvor den nuværende bestyrelse af AYAD | Aarhus også var
involverede. Af det kan bl.a. nævnes debatmødet omkring krigen i Afghanistan, som blev
afholdt på Aarhus Universitet, med henblik på at styrke bevidstheden om krigen i
Afghanistan.
6. Da samarbejdet med DUF, afhænger af en række betingelser omkring AYADs
organisatoriske struktur, er det på mødet enstemmigt besluttet at omstrukturere AYAD
således at den møder de demokratiske krav og betingelser som blev forslået af DUF. Af
de krav kan det bl.a. nævnes at DUF ser gerne større medlemstal i AYAD, samt styrke
lokaldemokratiet igennem flere lokale foreninger.
Omstruktureringen i AYAD har medført følgende ændringer:
AYAD bliver til en landsdækkende organisation – AYAD | Landsorganisation (AYAD | LO),
med lokale foreninger under sig, i stedet for at være en landsdækkende forening.
Landsorganisationen skal fremover være repræsenteret af 7 bestyrelsesmedlemmer i alt, i
forhold til de nuværende 9. De 7 bestyrelsesmedlemmer består af:
■
■
■
■
■

Formand
Næsteformand
Én repræsentant fra AYAD | Københavns bestyrelse
Én repræsentant fra AYAD | Aarhus’ bestyrelse samt
3 fra de øvrige medlemmer, som ville kunne erstattes af et bestyrelsesmedlem fra
de fremtidige lokalforeninger. Indtil da vælges de blandt de øvrige medlemmer.

Det er ligeledes blevet aftalt at reducere/fastsatte antallet af deltagere til de årlige
generelforsamlinger. Dette betyder at til generelforsamlingen vil der fremover være 25
deltagere i alt:
■
9 delegerede fra AYAD | København, som bliver udvalgt demokratisk i de
foreningens generalforsamling
■
9 delegerede fra AYAD | Aarhus, som bliver udvalgt demokratisk i de foreningens
generalforsamling
■
Alle 7 fra den siddende bestyrelse fra AYAD | LO.
Disse 25 personer vil have de øvrige medlemmers fuldmagt til at træffe beslutninger på
vegne af lokalforeningerne, samt deltage i afstemninger.
Omstruktureringen vil betyde at AYAD | LO fortsat kan modtage de nødvendige
ressourcer til at realisere fremtidige projekter.

AYAD | LOs opgave vil være at arrangere landsdækkende begivenheder, fodele
ressourcerne blandt lokalforeningerne samt være mere repræsentativ – ansigtet udadtil.
Restruktureringen er blevet vedtaget med 20 stemmer, 2 ikke tilstedeværende og 5 uden
stemmeret.
7. De sidste punkter på dagsordnen var valget af formand, næsteformand,
bestyrelsesmedlemmer og suppleant, samt ekstern revisor.
■
■
■
■
■
■

Til formandsposten var der 1 kandidat – Nissar Khurrami. De fremmødte
godkendte formanden med 23 stemmer for og 2 blanke.
Kadidater til næsteformandsposten var: Ahmad S. Farjad og Paiman Azimi. Hvor
Ahmad S. Farjad blev valgt med 16 stemmer.
De øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer blev: Jamil Ghafuri (AYAD | København), Mojib
Bamiani (AYAD | Aarhus), Nilab Totakhil, Jalil Noori og Ahmad Shah Ahmedzay
Den eksterne revisor, som har til opgave at føre tilsyn med AYADs forpligtelse, er
blevet Ajmal Safi.
Paiman Azimi blev valgt som suppleant.
Generalforsamlingen har givet AYAD | Landsorganisationens bestyrelse mandat til
at foretage de nødvendige rettelse/ændringer i formulering af vedtægterne iht. de
ændringer organisationsændringen medfører til.

De ovenstående ændringer træder i kraft p. d.d. og er gældende 1 år frem.

