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Den 19. marts afholdtes ordinær generalforsamling for Dansk Vietnamesisk Forening i foreningslokalerne Sundholm8 på Amager. Vanen tro bringer VietNam Ajour kun et kort resumé. Det officielle referat med bilag kan rekvireres via www.davifo.dk eller ved henvendelse til sekretariatet.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Udover mindre tilretninger af foreningens
overordnede vedtægter, har bestyrelsen
sammen med indsamlingsudvalgene i det
forgangne år, arbejdet på nye vedtægter
for indsamlingerne med det formål at sikre
overensstemmelse med virkeligheden og
sammenhæng mellem foreningens og indsamlingernes vedtægter. Enkelte af disse
ændringer måtte til afstemning, men resultatet er ikke desto mindre, at begge
indsamlinger har nye mere gennemskuelige vedtægter, der sikrer en endnu større
transparens i indsamlingernes virke.

ØKONOMI
Foreningens økonomi er i disse år under
stigende pres, og ved sidste års generalforsamling var der af samme grund
blevet budgetteret med et underskud på
kr. 72.280. Heldigvis gik det ikke så galt.
Tværtimod kunne kasserer Ole Westergaard præsentere et regnskab med et overskud på kr. 24.488. Overskuddet skyldtes
primært, at administrationsbidraget fra
Rettighedsprojektet var større end forventet. Regnskabet godkendtes. Det samme
gjorde et budget for 2017 som dog igen
opererer med et forventet underskud på
kr. 50.880.

STRATEGI
Bestyrelsen havde i 2016 udarbejdet en
3-årsstrategi for DVF, som blev præsenteret af formanden, Jonas WS Andersen. Med
få sproglige rettelser vedtog generalforsamlingen udkastet. DVFs virke vil fortsat
koncentrere sig om humanitært arbejde
med udsatte kvinder, børn og unge som de
primære målgrupper. Desuden skal der i de
kommende år sættes fokus på økonomi og
fundrasing, samt kommunikation og medlemspleje. Med strategien fulgte også en
implementeringsplan for dette.
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