
Kære venner
I 1990 gik en række organisationer sammen og dannede 
Oplysningscenter om den 3. verden. Centeret lever stadig i bedste 
velgående! Det er i mellemtiden blevet voksent og selvstændigt og har 
skiftet navn til MUNDU - center for global dannelse. I år fylder centeret 25, 
og det skal da fejres! Derfor inviterer vi til kombineret generalforsamling 
og jubilæumsfest lørdag den 9. maj 2015 i U-husets nye lokaler, 
Klostergade 34, 4. sal, Aarhus C. 

Program
18.00  Generalforsamling (se særskilt indkaldelse) 
19.30  Festmiddag
21.00  Café-aften med verdensmusik

Tilmelding på mundu@mundu.dk eller 8612 2078 senest den 1. maj.

Vi håber, at du vil være med til at fejre 25 års inspirerende arbejde med at 
skabe global dannelse i Danmark!

Kærlig hilsen

center for global dannelse
- bestyrelsen og ansatte 25center for global dannelse

invitation



Indkaldelse til 
generalforsamling

Aarhus den 31. marts 2015

Hermed indkaldes til:

Ordinær generalforsamling i MUNDU - center for global dannelse
lørdag den 9. maj 2015 klokken 18.00

Mødet afholdes i U-husets nye mødelokale 
Klostergade 34, 4. sal, Aarhus C.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

a)  Valg af dirigent og referent
b)  Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
c)  Orientering om medlemssituationen
d)  Indkomne forslag
e)  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
f) Fastsættelse af kontingent
g)  Fremlæggelse af arbejdsplan for den kommende periode,  
 herunder hvilke midler, der er til rådighed
h)  Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter for ét år
i)  Valg af revisor
j)  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest den 25. april 2015: 
Marianne Leth, ax@viauc.dk.

Valg til bestyrelsen
Kunne du tænke dig at komme tættere på MUNDUs arbejde, 

så er det måske noget for dig at stille op til bestyrelsesvalg. 
Alle medlemmer af MUNDU kan opstille. 

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om mulighederne 
for at blive engageret i MUNDU.

center for global dannelse

Klosterport 4C, 4. sal 
8000 Aarhus C.

8612 2078 
mundu@mundu.dk

www.mundu.dk

Samtidig med generalforsamlingen 
fejrer vi MUNDUs 25 års fødselsdag. 
Efter generalforsamlingen er du 
således velkommen til at blive til 
festmiddag og efterfølgende café-
hygge med musik! Tilmelding på 
mundu@mundu.dk eller 8612 2078 
senest den 1. maj.

25 års fødselsdag


