
Himalayan Project
6. ordinære Generalforsamling
Tirsdag 25. Februar 2004 - 18.30

på Højslev Kro
Fremmødt var  41 medlemmer  og medlemmer in spe

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Wilbert Lyngsø
Referent: Anne-Marie Lomborg
Stemmetællere: Niels Larsen

2. Formandens beretning (Kurt Lomborg)
Medlemstal pr. 18/2-04 var 104 mod i alt 124 i 2003.
Antal Scholarshipmodtagere er nu 27 og årsoverførslen er i 2003 på 41.000 Kr
Bestyrelsen har kun haft 2 møder og der har ikke været møder i udvalg - disses arbejde er dog

blevet udført af enmandshæren
Situationen omkring Sagar-Bakanje og Ringmo Skole blev berettet, ligesom Solvarme-

projektet, The-projektet og etableringen af HCDO blev fremlagt.
Beretningen medførte ikke kommentarer og blev godkendt.

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

Udgifter til tryk og forsendelse af medlemsbladet er væsentlige udgifter. Der skal tages
stilling til evt udsendelse af “Net-blad”
Donationer fra Private og Organisationer, samt Donationbox blev nævnt
Interne revision havde “ingen kommentarer”

Scholarship-regnskab for Nepal og Danmark blev godkendt
Kedar Bantawa, vor tidligere nepalesiske administrator, har underskrevet et gældsbrev som
tilskrives renter fra December 2004. Foreningen forventer dog at de er tabt
Studenter og donorer er holdt skadefri ved dækning fra Rabat fra Unique School,
Foundation og Valutagevinst i forb.m. dollarfaldet. Der er ved årsskiftet 11.000 i Foundation.
Der udføres ikke decideret valutaspekulation, men blot heldige omstændigheder med en
smule aktiv indsats. Der udføres ikke anden spekulation.
HCDO står for distributionen i Nepal - ikke gode til regnskab men ærlige
Interne revision havde “ingen kommentarer”

4. Indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet

5. Værende og kommende projekter
Hjemmesiden er lavet om og har fået ny adresse: www.nepalhelp.dk og HCDO’s administreres

foreløbig også herfra: www.nepalhelp.org
Chhimnbu Skole forventes foreløbig drevet af Skivehus Rotary Klub i mindst 1½ år endnu.

Junbesi Secondary School projektet blev fremlagt.
Ringmo Skole støttes fortsat med ca 5.000 kr pr år.

6. Budget og kontingent
Budgettet blev godkendt uden at særlige forhold blev fremhævet.
Kontingent 2005 fortsætter uforandret i forhold til 2004

Der blev foreslået en forhøjelse på 25 kr - som bestyrelsen vil overveje



7. Valg til bestyrelsen
Kurt Lomborg genopstillede og blev genvalgt
Gisela Franke og Wilbert Lyngsø ønskede ikke genopstilling
Per Steinø og Niels Larsen var eneste alternative kandidater og blev valgt
Allan Danfær genvalgtes som suppleant
Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest (inden 14 dage)

8. Valg af revisor og suppleant
Martin Kieleman Andersen, ønskede at udtræde
Thorkild Grantzau blev valgt som intern revisor.
Bente Harritz blev genvalgt som revisor-suppleant

9. Eventuelt
Ingen ønskede at tage ordet

10. Herefter viste Kurt 5 minutter fra Sikkim Himalaya og en halv times præsentationsprogram om
Chhimbu Primary School og Junbesi Secondary Technical School.

11. Der blev serveret øl, pariserbøf og kaffe og snakken gik fint ved de 2 overfyldte borde.
Deltagerne betalte selv 80 kr + 20 kr for ekstra øl/vand og foreningen betalte resten af
kroregningen med 1.160 kr.
Flot af Højslev Kro - vi bestilte til ca 20 og blev 41 - og serveringen fejlede intet

12. De sidste 24 poser Chhimbu Highland Tea blev solgt for 720 kr
Anne-Marie solgte 6 stolaer, hvor avancen på 1.500 kr røg i donationbox. Ib Elmer gav en
pæn overpris, og Flemming gav en pæn underpris, og Thøger var glad for sin rabat.
Derudover var yderlige puttet ekstra i: 141 kr + 3 ølkapsler.

Kjeldbjerg 25. februar 2004

Anne-Marie Lomborg!


