Referat fra 7. ordinære generalforsamling
i Himalayan Project
Tirsdag 1. marts 2005 kl. 18.30
på Højslev Kro
Til generalforsamlingen var fremmødt i alt 31 medlemmer
1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Til dirigent blev foreslået Wilbert Lyngsø og til referent Niels Larsen. Begge valgt med
akklamation.
2) Formandens beretning
Kurt Lomborg konstaterede at medlemstallet var stabilt stigende, og at der aktuelt var 107
medlemmer i foreningen. Antallet af scholarships var ligeledes stigende. Alt i alt en positiv
udvikling.
Der havde i årets løb været afholdt et bestyrelsesmøde hvori den samlede bestyrelse havde deltaget.
Bestyrelsen havde nedsat følgende udvalg: Kommunikationsudvalg, organisationsudvalg,
skoleudvalg, USDP-udvalg og scolarshipudvalg som alle blev beskrevet.
Særlig vægt lagde formanden på beskrivelsen af følgende projekter:
Omkring skoleprojektet gjorde KL status på undervisningen og på skolefaciliteter og inventar (med
en venlig tanke til Venø Menighedsråd).
Aktuel status er 36 elever/studerende i scolarshipprojektet. Fremtidens styrke ligger i de gode
projekter, hvorfra fremtidige projektmedarbejdere, herunder sygeplejersker, kan rekrutteres.
De gode scholarships er rettet mod de fattige, de ekstremt fattige og de handicappede.
El-projektet blev beskrevet, herunder den gennemført opstramning omkring vedligeholdelse – samt
brugernes betaling af strømforbrug.
Central heating anlægget fungerer sådan set ganske godt – dog er varmeeffekten for lille p.g.a.
husenes manglende isolation i bredeste forstand….
Logistikken (de menneskelige lastbiler/truckere) omkring Upper Solu Apple-projektet og pileprojektet blev levende beskrevet (æbler – kølehus – pilekurve retur)
Kurt og Thøger havde under deres rejse i Nepal deltaget i HCDO’s generalforsamling. Konteret i
Kathmandu er flyttet til andre billigere lokaler.
Eftersom ny elektronik er uoverkommeligt dyrt for vor målgruppe i Nepal opfordrede Kurt til at
alle gav deres brugte mobiltelefoner og aflagte, bærbare PC-ere til HP til videre fordeling i Nepal.

Mail liste (info/tilmeldinger) Alle medlemmer opfordredes til at melde sig til mail-listen for at få
nyheder løbende via nettet.
Endelig henviste Kurt til uddybninger i sidste nummer af bladet af de beskrevne projektet, hvorefter
beretningen enstemmigt blev godkendt.
3) Fremlæggelse af regnskab
Per Steinø gennemgik det omdelte regnskab. Der er stigninger på indtægtssiden som følge af
medlemstilgang, og økonomi og administration af scholarships er atter kommet i god gænge,
primært p.g.a. orden i regnskabsførelsen i HCDO.
Det blev drøftet om HP i særlige tilfælde kunne trække på fundations til entrance fees? Enighed i
forsamlingen om af dette er et bestyrelsesanliggende
Såvel formand som kasserer henviste regnskabet i HP’s hjemmeside.
Regnskabet godkendt enstemmigt..
4) Indkomne forslag
Ingen.
5) Værende og kommende projekter
Omtalt og beskrevet under pkt. 2, formandens beretning.
6) Budget og kontingent
Budget for 2005 fremlagt. Samme devise som foregående år.
Regnskabet er stabilt hvorfor der blev foreslået uændret kontingent.
Vedtaget enstemmigt.
7) Valg til bestyrelsen
Flemming Worm genopstiller.
Jeannett Fruergaard genopstiller ikke.
Anne Grethe Præst opstiller som kandidat til bestyrelsen (ved fuldmagt, da hun ikke kunne være
tilstede under generalforsamlingen).
Bestyrelsessuppleant Allan Danfær genopstiller.
Flemming og Anne Grethe enstemmigt valgt til bestyrelsen.
Allan enstemmigt genvalgt som bestyrelsessuppleant.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
Thorkild Grantzau genvalgt som revisor og Bente Harritz genvalgt som revisorsuppleant.

9) Eventuelt
På opfordring fra forsamlingen orienterede Kurt om den aktuelle politiske situation i Nepal –
herunder hans bud på udviklingen i fremtiden…..
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Efter en kort pause viste Thøger og Kurt en betagende dias-fortælling fra Himalaya 2004.
Kl. 20.30 blev der serveret en velsmagende pariserbøf og en forfriskning mod betaling af 100 kr.
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