
Den 12. november 2021 afholdtes ordinær generalforsamling for Emergency Architecture & Human 
Rights. 

Deltagere: Bestyrelsesformand Thomas Becker, medlem af bestyrelsen Eva Jensen, CEO Michael 
Ulfstjerne, CFO Celeste Meersohn, medlem Lotte Bech, Lasse Rossen og Sabrina Meinecke. 

Ad dagsordenens punkt nr.  

1) Valg af ordstyrer og referent 

Bestyrelsesformanden valgte Eva Jensen som ordstyrer og Celeste Meersohn som referent. Eva Jensen  
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.  

2) Præsentation af den årlige rapport og ledelsesberetning 

Udover tilsendte årsrapport kan tilføjes følgende aktiviteter fra efteråret 2021:  

Unge Stemmer i Vollsmose, en sommerworkshop omkring involvering af unge i design og arkitektur 
aktiviteter med formålet at give dem mod på at præge deres nærområde og byrum. (August).  

Byggeworkshop i samarbejde med Venedis Arkitektskole (IUAV) med 22 deltagere. (September) 

Design forelæsning i samarbejde med Article25 om EAHRs arbejde i Jordan og erfaring med fællesskab 
inddragelse.  

Symposium om ’The Post Pandemis City’ afholdt i samarbejde med Copenhagen Arkitektur Festival 
(CAFx) og Metropolis. (Oktober) 

CEO Michael Ulfstjerne deltog i ekspertpanel om LGBT-IQ flygtninge i samarbejde med Aalborg 
Universitet og Dansk Flygtningehjælp. 

Opførslen af ’Det Grønne Fyrtårn’ i samarbejde med tømrerkooperativet Log Ladies og KAB, 
finansieret af Områdefornyelsen Sundby. (Oktober/November).� 

3) Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder internationale medlemmer 

Hanne Klintøe valgtes som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen består herefter af: 

• Thomas Becker / Formand 
• Jørgen Taxholm 
• Eva Jensen 
• Lise Bach Hansen 
• Hanne Klintøe 

På grund af dokumentationskrav fra foreningens bank i forbindelse var det ikke muligt at have 
udenlandske medlemmer af bestyrelsen. Der oprettedes derfor et Advisory Expert Group bestående af: 

• Hanne Bjurstøm 



• Kiliam Kleinschmidt 
• Reto Wey 

 
4) Appointment of auditor 

Nuværende revisor, Gert Malmkvist fra BDO Århus blev genudnævnt.   

5) Strategic revision of statutes (vote) 

Idet der ikke var modtaget ændringsforslag til vedtægter inden for fristen udgik punktet til en 
ekstraordinær generalforsamling. Der var imidlertid enighed om, at der i lyset af de seneste 
organisationsændringer i foreningen var behov for at justere i de nuværende vedtægter.  

6) Projects in 2022 

Der var en del aktiviteter planlagt i 2022, herunder en pavillon på Roskile Festival, et projekt i 
Tingbjerg, et fortsat samarbejde med KAB og et projekt i Jordan med midler fra CISU. Dertil kommer 
Cuba-projektet, som løber et år og 3 måneder fra 1. juni 2021. Det var i god gænge og forsendelse af 
løbecykler var ankommet d. 3. november. Der var planlagt et besøg i januar, ligesom to af 
projektmedarbejderne fra Cuba kommer til København i foråret. Der var i den forbindelse overvejelser 
omkring at arrangere en workshop og udarbejde et program, hvor de blandt besøger en legeplads på 
Amager.  

7) Adoption of a budget for 2022 

Det vurderede ikke hensigtsmæssigt at lægge et nyt budget for næste år på grund af usikkerhed omkring 
indtægterne. Det blev derfor besluttet, at 2021-budgettet forsætter i 2022 indtil det er muligt at 
genbesøge emnet i forbindelse med den kommende ekstraordinære generalforsamling. Det blev i den 
forbindelse nævnt, at der er tre projektansøgninger, der er ved at blive evalueret samt to 
projektansøgninger i pipeline.  

8) Proposals submitted 

Der var ingen nye forslag.  

9) Miscellaneous 

Intet af referere.  

Da ingen herefter begærede ordet, takkede ordstyreren for god ro og orden og hævede 
generalforsamlingen.  
 
 
 
 
Celeste Meersohn 


