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Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening 
Kære medlem, 

Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening - DPV, der i år afholdes i 
foreningens lokaler på Dronningensgade 14, 2. sal, 1420 København K: 

lørdag den 14. juni 2014 kl. 13:00 

Dagsordenen i henhold til vedtægterne er som følger: 

 1.  Valg af dirigent og referent. 
 2.  Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 
 3.  Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. 
 4. Forelæggelse af og behandling af foreningens politik, målsætning, strategi og handlingsplan. 

 5.  Forelæggelse af budget til godkendelse, allokering af økonomiske ressourcer til regionsafd., samt kontingent. 
 6. Behandling af indkomne forslag, jf. forslag til reviderede vedtægter. 
 7. Valg af formand i ulige år. 
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 9. Valg af revisorer og suppleanter. 
 10. Eventuelt. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, benyt gerne danpal@danpal.dk. 

Orientering om udviklingen i Palæstina - Gæstetaler: Amro Al-Hourani 
Foreningens formand, Fathi El-Abed, har i starten af året opholdt sig nogle måneder i Palæstina og vil sammen med den 
palæstinensiske ambassadør i Danmark, Amro Al-Hourani, orientere om situationen i Palæstina.  

Vi arbejder fortsat på, at begrænse foreningens portoomkostninger ved at bruge e-mails. Dette kræver, at vi har din e-
mailadresse, og hvis vi har den, at det er den rigtige. Hvis du ikke tidligere har oplyst din e-mailadresse eller hvis du har 
fået ny, skal vi venligst bede dig om at sende den til os på danpal@danpal.dk. 

Kontingentindbetaling 
En forudsætning for at have stemmeret på generalforsamlingen er, at du har betalt kontingent for 2014. Har du ikke betalt 
kontingent for 2014, skal vi bede dig indbetale det på reg. nr. 0268, bankkonto 931 81 19 eller girokonto 931 81 19. 

Kontingentet for 2014 udgør kr. 280,- for medlemmer, kr. 230,- for pensionister og arbejdsledige og kr. 180,- for 
studerende/unge under uddannelse. Kontakt os venligst, hvis du ønsker tilsendt et girokort. 

I håb om et stort fremmøde og en god generalforsamling. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 

Bilag. 
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Nyheder i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening 
Efter en periode, hvor foreningen har haft fokus på projekter til støtte for den palæstinensiske befolkning på 
Vestbredden, i samarbejde med bl.a. Danida, Udenrigsministeriet, KVINFO, LOKK, Landsorganisationen af 
KvindeKrisecentre, SOS Børnebyerne i Danmark og Palæstina, og TUG, Tandsundhed Uden Grænser, har 
bestyrelsen i år fokuseret på mere medlemsorienterede aktiviteter. 

Som det fremgår af foreningens hjemmeside, www.danpal.dk, har foreningen startet en webshop, hvor det er 
muligt at købe palæstinensiske produkter, hvor overskuddet af salget går direkte og ubeskåret til at støtte 
aktiviteter i Palæstina. 

Eksempler på palæstinensiske produkter til salg på foreningens webshop: 

             

             
Flere medlemsorienterede aktiviteter 
Foreningen planlægger at styrke de medlemsorienterede aktiviteter med nyhedsbreve med bl.a. analyser, 
boganmeldelser og generel information, samt foredrag, filmaftener mv., for at styrke oplysningsarbejdet om 
den palæstinensiske situation, såvel fortid, nutid og fremtid. 

Der er derfor al mulig grund til at forny medlemsskabet af Dansk Palæstinensisk Venskabsforening - DPV. 

 

Betlehem 

 

Foto: Verdens første panoramafoto af Betlehem på Vestbredden, Palæstina, taget i 1916 af Yousef Abdallah 
Shamieh (1891-1991). 
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