
 Generalforsamling i Himalayan Project 
4. Ordinære Generalforsamling 

Tirsdag 19. Februar 2002 18.30 på Højslev Kro  
Der var mødt 23 medlemmer op til Generalforsamlingen 
1.Valg af dirigent og referent 
 dirigent: Wilbert Lyngsø 
 referent: Anne-Marie Lomborg 
2.Formandens beretning ved Kurt Lomborg 
2000:  79 medlemmer + 17 støttemedlemmer = 96 medlemmer 
2001:  89 medlemmer + 26 støttemedlemmer = 115 medlemmer 

fremgang: 19 medlemmer 
fragang:  15 medlemmer 
tilgang:  34 medlemmer 

2002:  pr. lørdag 16. februar 2002: 
33 medlemmer + 3 ungdomsmedlemmer + 7 støttemedlem = 43 medlemmer 

 + yderligere formodentlig 16 inden 19/2  
 
1/1-2001: 5 scholarship med 11 donorer 
i dag 2002: 15 scholarship med 21 donorer  
 
Bestyrelsen har afholdt 4 møder 
5 af 7 udvalg har haft aktivitet 
Der er i 2001 udgivet 2 medlemsblade + 1 i år 
Hjemmesiden forandres og udvides fortløbende - alle bilag og regnskaber ligger på siden  
 
Nepal er forandret: 

kongemordet i sommer 
de store maoistangreb i efteråret bl.a. i Solu (Salleri og Phaplu) 
undtagelsestilstand - nedgang i turisme 
en kadre maoister huserer stadig omkring Junbesi 

Danmark er forandret: 
borgerlige regerings nedskæringer på U-lands-bistanden 

 måske indføres egenbetaling for NGO’er på Danida-financierede projekter  
 
Chhumbu Primary School 

 46 elever i 3 klassetrin - og 3 lærere 
Skivehus Rotary Klub betaler stadig 1½ år endnu – indtil sommeren 2003 

Sagar-Bhakhanje Lower Secondary School 
arbejder netop nu aktivt med at finde ud af hvordan de skal udnytte vore 16.000 kr 
formodentlig opgradering af 8. klasse, hvor vi skal støtte til engelsklærers løn 
vi afventer en formel ansøgning 

Great Wall er færdig og velfungerende 
Mopung Camping er færdig og meget flot 
Shingshere Danda Road holdes vedlige og er stadig fin, men ikke meget brugt 
Junbesi Co-operative Trekking Group er etableret og i dvale pga krisen 
Beni Women Group mere eller mindre aktiv og fungerende - kører selv videre 
Botanical Garden er etableret og under udvikling 
Forestry Project er berørt men ikke i funktion 
Demokratisk struktur under etablering i Upper Solu – Upper Solu Development Committee 
HIPRON udsat for konkurrence fra HDF og ikke afklaret 

vanskeligheder med Kedar’s regnskabsaflæggelse med nu i orden 
11 PC med mus & tastatur og nu 4-6 skærme - transportudvalget anslår 8.000 kr 

kræver godkendt modtager (fx HIPRON) - og ansøgninger 



 
Afviste projekter: 

Ringmo Secondary School - generel støtte 5-6.000 Kr årligt 
Dachhu Preprimary School - total støtte - 3.500 Kr årligt 
Phijer Amdo Medicine Clinic - etableringshjælp - 1-1.500 Kr én gang 
  

Projektrejsen 2001 
 Anne-Marie og Kurt var i Solu i efteråret 2001 
 Turen blev fremlagt som et dias-show 
 
Beretningen blev godkendt af forsamlingen 
3. Fremlæggelse af regnskab ved Gisela Franke 
Regnskabet er revideret og godkendt af Holger Hvid Olesen  
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen 
Kurt fremlagde regnskab for Scholarship, som også er godkendt af Holger 
 Begge regnskaber er lagt ud på Internettet 
4.Indkomne forslag 
Ingen forslag er indkommet 
5. Kommende Projekter 
Kurt fremlagde idéoplæg om er Forestry Project som efter planen skal til Forundersøgelse i 
efteråret 2002 
Herefter kan selve projektet afvikles over 3-5 år med halvårlige tilsynsbesøg 
Problemer omkring projektet er maoistaktivitet, neskæring i U-landsbistand og evt egenbetaling 
Chhumbu Skole videreføres fortsat af Skivehus Rotary Klub, men bestyrelsen er begyndt at lægge 
penge til side til fremtiden, som vi selv skal stå for 
De 11 PC’er skal leveres til passende modtagere i 2002 eller 2003 – forsendelsen vil søges 
finansieret fra anden side 
Jeannett er i færd med at arrangere et trek i det østlige Nepal i efteråret 2002 – Makalu Trek 
6. Budget og Kontingent ved Gisela Franke 
De væsentligste budgetkommentarer vedrørte projektudgifter for næste periode. 
Der henlægges 5.000 kr til Chhumbu Skole og 8.000 kr til Sagar-Bhakhanje Skole. Derudover er 
der budgetteret med 6.000 kr til andre projekter 
 
Kontingentet fortsætter uforandret år 2003: 
 Medlem 250 kr 
 Ungdomsmedlem 125 kr 
 Støttemedlem 125 kr 
7. Valg til Bestyrelsen 
De afgående bestyrelsesmedlemmer erklærede sig villige til genvalg. 
Allan Danfær lod sig opstille som suppleant til bestyrelsen. 
De valgte bestyrelsesmedlemmer er således: 
 Kurt Lomborg - Gisela Franke - Wilbert Lyngsø - Allan Danfær (suppleant) 
8. Valg af revisor og suppleant 
Holger Hvid Olesen genvalgtes som revisor 
Martin Kieleman Andersen genvalgtes som revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
Der var ingen emner under eventuelt 
10. Dias-fortælling om Projektrejsen 2001 
Derefter blev der serveret mad og drikkevarer og snakken gik hyggeligt 
Tak for en god og hyggelig Generalforsamling! 
Anne-Marie Lomborg! 



Upper Solu Forestry Project 

Forundersøgelse 2002: 
Periode: 
September-Oktober 2002 - 1½ måned 
Projektbeskrivelse: 
Beskrive skovenes tilstand i Beni VDC, Upper Solu 
Beskrive skovens sammensætning og dens anvendelsesmuligheder 
Beskrive befolkningens brug af skoven 
Opdele skoven i BLOCKS 
Foreslå fremtidig brug af skoven 
Metode: 
Ophold i 3 dage i hver af de 9 Wards (sogne) 
1. dag: fælles besigtigelse af skoven 
2. dag: personlige undersøgelser 
3. dag: samling af informationer 
Afslutning: 2 ugers samling af information og konklusion 
Deltagere:  
Kurt - Projektansvarlig 
 samler informationer - beskriver projektet - rapporterer 
Bishwa Oli - Forestry Officer 
 opmåler og beskriver skoven - opdeler i Blocks - foreslår fremtidig 
skovbrug 
Mingma Sherpa - Sociologist/Environmentalist 
 undersøger befolkningens brug af skoven og deres indsigt i skovens 
økologi 
Ngawang Sherpa - Medicine Lama 
 Beskriver buske og urter - især mhp. medicinplanter oa. nytteplanter 
1 Sardar, 4 Guider, 1 Kok, 1 Køkkendreng og 5-7 Bærere (JCTG) 
 Logistik - forplejning - assistenter - information - løbere 
Resultat: 
Arbejdspapir for de 9 Forest User Groups 
 Grundlag for Projektbeskrivelse og Projektansøgning til Danida 
 “Skovbog” som udgives til alle skolebørn og en del voksne - på Nepali 
Økonomi: 
Danida’s “Pulje til mindre Forundersøgelser” 
Budgetramme: 60.000 Kr 
Problemer: 
Fortsat maoist-kontrol af området 
Politiske situation i Danmark med nedskæringer i U-lands-bistand 
NGO’s eventuelle egenbetaling på 10% 



Upper Solu Forestry Project 2003 - 2006/8 
Periode: 
(3)-5 år fra 2003 med halvårligt til årligt tilsynsbesøg 
Projektbeskrivelse og -mål: 
Bevirke genrejsning af skoven gennem styret skovbrug 
Fremme økologi- og miljø-forståelse 
Fremme demokratisk forståelse gennem organisationsarbejde 
Fremme social forståelse gennem fælles arbejde 
Fremme kvinders indflydelse på samfundet 
Fremme beskæftigelsen ved arbejde i skoven, med turismen mv. 
Fremme uddannelsen-alment og specielt i skoven oa. beskæftigelse 
Metode: 
Etablere og styrke demokratiske institutioner 
Styrke forbindelsen til statslige institutioner 
Styrke uddannelsesinstitutionerne 
Kursus-virksomhed (lokale og danske fagfolk) 
Tilsyns-besøg 
I mindre omfang økonomisk bistand 
Deltagere: 
Lokalbefolkningen 
Styrelse: Upper Solu Development Committee 
Nepalesiske fagfolk (skovteknikere, fagfolk) 
Danske fagfolk (kursus, undervisning, praktik) 
Danske kontrollanter og igangsættere 
(medlemmer af HP - ressource-personer - fagfolk) 
Økonomi: 
Danida’s “Pulje til mindre Aktiviteter - Minipuljen” 
Budgetramme:   500.000 Kr 
Problemer: 
Politiske situation i Nepal (maoisterne) 
Politiske situation i Danmark med nedskæringer i U-lands-bistand 
NGO’s eventuelle egenbetaling på 10% 
 


