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Referat af ordinær generalforsamling i EAA 
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Formandens beretning 
2017 har været præget af udviklingen af et nyt projekt i samarbejde med vores bolivianske partner 
Fundación Para La Conservación Del Bosque Chiquitano (FCBC), http://fcbc.org.bo/, som arbejder 
for bevarelse af tørskov og tilhørende økosystemer i Chiquitania-egnen i Bolivias østlige lavland.  
 

vere og projektansøgningen blev indgivet i december 

samarbejde med FCBC arbejdet 
med at tilpa betingelser. 
 
EAA kunne således indgive en revideret ansøgning i marts i år. EAA forventer et endeligt svar fra 
BU inden udgangen af maj 2018.  
 
Alle medlemmer orienteres nærmere herom. 
 
Projektet har som formål at oprette og kapacitetsopbygge en folkelig forankret økoturisme-
komite i landkommunen San Ramón i Chiquitanía-regionen, som skal fremme udviklingen af 
lokalbaseret økoturisme, og derigennem bidrage til etablering af alternative indkomstmuligheder 
og større forståelse for naturens værdi.  
 
Økoturisme er en velanset og afprøvet metode i forhold til at skabe nye indkomstmuligheder for 
ofte marginaliserede befolkningsgrupper i landområder, som tilfører naturen i lokalområdet ny 
økonomisk værdi, der rækker ud over efterspørgslen på naturressourcer. Økoturisme bliver 
således et værktøj til både naturbevarelse og fattigdomsreduktion og kan bidrage til at styrke den 
kulturelle identitet og derved den sociale sammenhængskraft.  
 

Godkendelse af årsregnskab 2017 og budget 2018 samt fastsættelse af kontingent  
Regnskabet 2017 og budget 2018 blev godkendt enstemmigt uden bemærkninger.  
 

http://fcbc.org.bo/


Det blev derudover besluttet at nedsætte kontingentet til kroner 100,- for alm. medlemmer og 
kroner 50,- for studerende og pensionister gældende fra 2018. 
 

Bestyrelsens forslag til målsætninger og arbejdsprogram gældende frem til næste 
generalforsamling 
Såfremt vi får positivt tilsagn igangsættes projektet per 1. juli 2018 og løber frem til 30. november 
2019. Såfremt vi får et afslag fortsætter bestyrelsen ansøgningsprocessen. Hovedfokus for 2018 
bliver således på enten igangsættelse af projekt i Bolivia eller fortsat fundraising for 
projektfinansiering. 

 
Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter 
På valg til bestyrelsen for to år var Toke F. Nyborg og Nazaret Nyborg. Begge modtog genvalg og 
begge blev valgt for to år frem til 2020.  
 
Som nyvalg i stedet for Karla Borge, som har valgt at træde ud af bestyrelsen, foreslog bestyrelsen 
valg af Anna Baastrup Rønne, fra miljøbevægelsen NOAH. Trods opbakning til Anna lykkedes det 
ikke at få genbesat posten. Derfor er der fortsat en ledig plads i bestyrelsen, som mangler at blive 
besat. 
 
Ønsker du at indgå i ledelsen af EAA, og har du erfaring med udviklings- eller miljøarbejde - gerne 
fra udlandet og / eller har en relevant uddannelse så kontakt formand, Toke F. Nyborg.   
 
Som revisor blev Claudia Vargas genvalgt for et år. 
 
De vakante pladser som suppleanter blev ikke besat. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som følgende:   
Formand: Toke F. Nyborg 
Næstformand: Gaelle Perrine 
Kasserer: Nazaret Nyborg 
Første bestyrelsesmedlem: Asger Poulsen   
Andet bestyrelsesmedlem: Vakant  
Suppleanter: 2 vakante pladser 
 
Ekstern revisor: Claudia Vargas 
 
Referat, regnskab 2017 og budget 2018 vil fremgå af www.eaango.dk  
 
 
De bedste hilsner  
 

 
 
 
 
 

http://www.eaango.dk/

