
Himalayan Project
5. ordinære Generalforsamling
Tirsdag 18. Februar 2003 - 18.30

på Højslev Kro
Fremmødt var 28 medlemmer

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Wilbert Lyngsø
Referent: Anne-Marie Lomborg
Stemmetællere: (udsat til evt behov)

2. Formandens beretning (Kurt Lomborg)
Medlemstal pr. 16/2 var 87 - bankknt viste 18/2 evt 16 mere - medlemstal synes at holde
Antal Scholarshipmodtagere er nu 20 og årsoverførslen er i 2002 på 36.598 Kr
Den uklare politiske situation i Nepal blev fortalt.
Formandens beretning integrerede punkt 3 og 6 og blev efter punkt 6 godkendt med de
nedenstående anmærkninger.

3. Fremlæggelse af regnskab (Gisela Franke)
Foreningsregnskabet blev godkendt

Da regnskabet udviser negativ balance blev det påpeget, at indtægterne er begrænsede til
stort set at udgøres af medlemskontingent og at der burde søges supplerende indtægter.
Bestyrelsen vil tage dette op i det fremtidige arbejde

Scholarship-regnskab for Nepal og Danmark fik anmærkning
Kedar Bantawa, vor nepalesiske administrator, er gået i betalingsstandsning og har brugt
138.534 NRS af vore penge til at godtgøre sine øvrige kreditorer - han udtrykker at han vil
arbejde på tilbagebetaling
Foreningen forventer dog at de er tabt
Studenter og donorer skal holdes skadefri ved dækning fra Foundations. Hvis disse fonds
oprindelige formål herved hindres opfyldt på et tidspunkt fremover, da dækkes dette af
foreningen.

4. Indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet

5. Vore muligheder på Internettet (Karl Rysgaard)
Karl havde meldt afbud pga sygdom.
Emnet tages op til næste Generalforsamling

6. Værende og kommende projekter
Scholarship-projektet blev gennemgået og forklaret

En løsningsmodel til nedbringelse af sikkerhedsrisiko for vore penge blev fremlagt og Kurt
påtager sig opgaven at lave en manual for alle fremtidige procedurer

HIPRON (Himalayan Project, Nepal) og dens endelige etablering her i foråret, fremlagt
Chhimbu Primary School’s situation blev fremlagt

Vi skulle overtage driften pr 1. Juli 2003 - men nu har Skivehus Rotary Klub vedtaget at
fortsætte - dog skal vi være forberedt på at skulle spytte lidt i kassen ind imellem

Ringmo Lower Secondary School og deres nye støtte fra os blev forklaret
Computer-project og dens aktive dvale blev forklaret
Forestry Project og dens manglende støtte fra Danida og dermed manglende igangsættelse



blev forklaret - også det nye håb for et Rotary-projekt
7. Budget og kontingent

Budgettet blev vedtaget med stort set uændrede indtægter og administrationsudgifter.
Projektudgifterne blev godkendt med 3.000 kr til rejse og løn til nepalesere, yderligere

henlæggelse af 5.000 Kr til Chhimbu School, tildeling af Ringmo School med 5.000 kr og
etableringshjælp til HIPRON med 3.500 Kr.

Overskuddet på balancen på 6.025 Kr skal benyttes til Scholarship-projektet, hvis det viser sig
nødvendigt, indtil det er bragt på fode igen.

Kontingent 2004 fortsætter uforandret i forhold til 2003
Der blev foreslået en forhøjelse på 25 kr - som bestyrelsen vil overveje

8. Valg til bestyrelsen
Flemming Worm og Jeannett Fruergaard blev genvalgt
Allan Danfær genvalgtes som suppleant

9. Valg af revisor og suppleant
Holger Hvid Olesen ønskede at træde ud og blev takket for sin indsats siden 1999
Martin Kieleman Andesen, suppleant siden 2000, blev valgt som intern revisor
Bente Harritz blev valgt som revisor-suppleant

10. Eventuelt
Ingen ønskede at tage ordet

Herefter viste Kurt en halv times præsentationsprogram om Himalayan Project og alle vore
igangværende og afsluttede projekter og fremtidige projektplaner.

Der blev serveret øl, pariserbøf, kringle og kaffe og snakken gik fint ved de 4 borde. Deltagerne
betalte selv 80 kr + 20 kr for ekstra øl/vand og foreningen betalte resten af kroregningen med 980
kr.

Kjeldbjerg 21. februar 2003

Anne-Marie Lomborg!


