
Himalayan Project
REFERAT

8. ordinære Generalforsamling
Torsdag 2. Marts 2006 - 18.30

på Højslev Kro
Fremmødt var 38 - heraf 34 medlemmer  og 4 ikke-medlemmer

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Mogens Bjørnlund
Referent: Anne-Marie Lomborg
Stemmetællere: afventer eventuelt behov
Dirigenten konstaterede indkaldelsen rettidig, men konstaterede også, at GF ifølge vedtægterne

skal afholdes inden udgangen af Februar. Ingen gjorde indsigelser.
2. Formandens beretning (Kurt Lomborg)

Medlemstal var 175 i 2005 (129 ordinære medlemmer, 7 ungdomsmedlemmer og 39
støttemedlemmer)

Medlemmernes geografiske fordeling var i 2005 fra Midtjylland 50%, Sjælland 16%, Nordjylland
13%, resten af landet 17%og udlandet 4%.

Antal Scholarshipmodtagere er nu 81 og årsoverførslen var i 2005 på 65.207 Kr
Bestyrelsen har haft 1 møde og forsøgt at afholde 1 mail-møde.
Kommunikatonsudvalget har udgivet 2 medlemsblade
Skoleudvalg og Scholarshipudvalg har ikke afholdt møder
Hjemmesiden har i 2½ år haft 3.700 besøg med i gennemsnit 3,7 hit
Det kaotiske regnskabs- og register-system blev fremvist, samt en løsningsmodel, som er under

forberedelse i Nepal.
3. Fremlæggelse af regnskab (på Anne Grethe Præst’s vegne ved Kurt Lomborg)

Alle regnskaber er tilgængelige på Hjemmesiden www.nepalhelp.dk
Foreningsregnskabet blev godkendt

Der har været langt større indtægter og udgifter end budgetteret.
Administrationsudgifterne er stort set som budgettet, bortset fra en annoncetegning i Rotary-

avisen, hvis overskud skulle støtte Junbesi Skole-projektet
Skivehus Rotaryklub’s igangsætning af Upper Solu Survey 2005 og efterfølgende undsigelse af

samme, bevirkede at vi måtte droppe eller tæt på deadline forsøge at gennemføre alligevel.
Vi valgte at gennemføre, og dette bevirkede at voldsom forøgelse af donortilskud og
efterfølgende omkostning ved befolkninganalysen. En svækkelse af HP, der førte til en
styrkelse.

Skive Rotaryklub’s tilsagn om at støtte Sagar-Bakanje lærerens løn, og efterfølgende springen
fra tvang os også til at finde og bruge pengene selv.

Himalayan Project’s Administrations-procent var 2005 på 13%
Der er nu henlagt 25.000 kr til Chhimbu Skole
En donation fra Lions Club Fjends på 25.000 kr står på spærret konto i Salling Bank
Interne revision og medlemmerne havde “ingen kommentarer”

Scholarship-regnskab for Nepal og Danmark blev godkendt
Et overskud på Foundation på 32.000 kr og budgetteret til 45.000 kr ved udgangen af 2006 skal

bruges til Regnskabsprogram og sikring mod valutatab.
Indtægter til Administration dækker ikke helt de faktiske administrationsudgifter.



4. Indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet

5. Værende og kommende projekter
HCDO: Vi yder ikke længere direkte støtte til etablering eller vedligehold af HCDO. Dog støtter

HP med halvdelen af aflønningen til sekretæren Prakriti Bhattarai. Tillige udbetaler Scholarship
projektet administrations-subsidier til HCDO. Ved den nyligt afholdte generalforsamling blev
der indvalgt en stort set ny bestyrelse, som indtil videre har udvist stor energi til at ændre på
HCDO’s aktivitetsniveau. Der er dog endnu ikke nogen synlige beviser på dette.

Scholarship: Vi har nu 81 scholarship-modtagere og endnu flere ansøgere og projektet fungerer
godt. Regnskabssystemet er ved at bryde sammen.

Web-based Account Program: SeaGate Institute i KTM er i færd med at designe
regnskabsprogram som ligger på vores nyoprettede hjemmeside www.nepal-dk.dk og som
skal integrere medlemsdatabaser, foreningsregnskab, scholarship-regnskab og projekt-
database. I forskellige niveauer, skal Bestyrelse,  Medlemmer og Alle kunne trække rapporter
ud af databaserne. ”Proposal to Design of Databases” på 50 sider er afleveret til “SeaGate
Institute”. Budgettet på 5.000 kr er sprængt.

Upper Solu Survey 2005: Befolkningsundersøgelsen blev gennemført i efteråret 2005 af Helga og
Kurt. Skivehus Rotary Klub sprang fra deres tilsagn om at gennemføre projektet for op imod
35.000 kr. Blev i stedet støttet af JL-Fondet og Aase Holst-Jørgensen, Virklund og Kurt
personligt. Nu er databasen blevet designet og indtastning af data er begyndt hos SeaGate
Institute i Kathmandu. Der er endnu ikke betalt for dette arbejde og konkrete økonomiske
ressourcer er endnu ikke fundet. Om en månedstid begynder dataanalyse og Rapportskrivning.
Derefter trykning af Rapport – hertil er heller ikke fundet økonomi endnu

Junbesi Higher Secondary Technical School with Student Hostel at Chheding: Dette
projekt, som er befolkningsanalysens egentlige formål er stadig i forberedelsesfase. Junbesi
Skole har fået besked på, at færdiggøre nogle halvfærdige arbejder og foretage nogle
forberedelser omkring Chheding-grunden. Dorte Just arbejder med sponsorer; men alt er uløst
endnu. Desværre sprang Rotary fra og har mistet troværdighed i forhold til HP

Junbesi Day-center for Handicapped and Small Children: Lone Bak-Pedersen som selv har
spastisk parese er gået ind som projektleder på dette projekt, som skal udvikles i samarbejde
med Mr. Christopher fra Frankrig. Et handikap-hjem og børnehave i Junbesi – måske siden
hen med døgnpleje. I tilknytning til eller tæt på Junbesi Skole.

Junbesi Multipurpose Service Facility: Junbesi Library eksisterer allerede; men skal udbygges
for at rumme Tourist Information, Museum og Souvenir Shop. TRAPP (Tourism in Remote
Area Promotion Project (UNDP)) vil stå for byggeriet, hvis vi snart kommer i gang (inden
marts-april) og hvis HP vil købe byggegrunden. Dette er dog gået i stå for tiden, idet jordejeren
ikke vil sælge, fordi der bor en lille Lhu (vand-guddom) lige nedenfor.

Lamjura Water Supply Project: Projektet ligger stille i øjeblikket. Et Mikrolån givet til en af
beboerne (af Kurt personligt) er ikke betalt tilbage ved udløb den 2. December 2005

Chhimbu Primary School: Kører fortsat videre med Skivehus Rotary Klub som ene- og hoved-
sponsor indtil Juli 2008, hvor situationen tages op igen. Et forslag fra skolen om, at udvide
skolegården for 10.000 kr er for tiden uafklaret.

Shree Chandra Jyoti Lower Secondary School in Sagar-Bakanje:
Salary of 8. Class Teacher Nuru Jangbu Sherpa: Skolen har nu fået godkendt 8. klasse

men må fortsat selv betale lærerlønnen på 6.500 kr per år. Skive Rotary Klub lovede at
betale et års løn, men sprang siden fra, så vi hænger fortsat på den.

School Furniture Project: Tømrere er i gang med at lave møblerne. Betalt af Venø
Menighedsforening – budget ca 2.500 kr

Finishing of 2 buildings: To nyere bygninger får stengulv, træbeklædning af vægge og loft og



frigravning af en bagvæg. Betalt af resten af donationen fra Venø Menighedsforening –
budget 4.000 kr – som er udbetalt

Waterpost Construction: Etablering af vandpost er så vidt vides afviklet. Økonomi: 2.000 kr
- fra Nykøbing Mors Rotary Klub doblet op af  Rotary Danmarks Hjælpefond.

Experimental Separation and Compost Toilet with Shower: Et forsøgslokum, som
fungerer i lavlandet, men aldrig forsøgt i højden. Separerer lort og urin, som hver især skal
bruges som gødning. Bygges i samarbejde med RRN (Rural Reconstruction Nepal
(www.rrn.org.np)) og Anjali Mandanhar & Mingmar Gyalzen Sherpa. RRN står for
konstruktionen. AM&MGS står for knowhow og monitorering. Stadig under forhandling.
Vi støtter sidste del, hjulpet af Nykøbing Mors Rotary Klub & Hjælpefond med 8.000 kr.

Reconstruction of School Building: Bygningen der rummer 1. til 5. klasse rives ned og
rekonstrueres til 4 klasselokaler. Udføres af RRN. Stadig under forhandling.

Construction of 6.-8. Class Service Building: Laboratorium, bibliotek, computer osv.
bygning til praktisk og teknisk undervisning etableres fra bunden. Konstruktionen udføres
af RRN men etablering af faciliteter udføres af os. Stadig under forhandling.

Thamakhani Projects:
Thamakhani School Uniform Project: Thamakhani Youth Club har fået doneret af HP: 2

symaskiner, strikkepinde og 35 kg uldgarn. I alt knap 3.500 kr. Youth Club er i gang med
at uddanne de fattigste koner i strikning af sweatere og syning af skoleuniformer. Dette
projekt vil kunne holde 250.000 NRS hjemme i dalen, som før blev spenderet udenfor.

Thamakhani Primary School Playground Extension: Skolen har en meget lille og snæver
skolegård, som de gerne vil have udvidet. Thamakhani Youth Club er sat på opgaven at
forberede dette projekt mht arbejdsplan og budget. Derefter skal vi tage stilling til
projektet

Thamakhani Youth Club Clubhouse: Når Youth Club har vist deres kapacitet til at
gennemføre de to ovennævnte projekter, er de blevet lovet et klubhus, som er stort nok til
at det kan rumme systue/møderum, lager og kontor. Budget 20.000 kr.

Loding Lower Secondary School upgrading: Loding skole har tilladelse til at drive 7. klasse
men vil gerne have støtte til en lærerløn til 8. klasse. Dorte Just vil arbejde på sagen, ved
fx at finde en venskabsskole i Danmark.

Loding School Laboratorium: Skolen har ansøgt os om, at hjælpe med at finde
laboratorieudstyr. Hans Østergaard har fundet 4 mikroskoper

Ringmo Lower Secondary School: Vi har støttet lærerløn til 6. og 7. klasse gennem 3 år. I år har
skolen modtaget en masse støtte fra Polen og Canada, så vi sparer pengene i år, men tager det
op igen, når kassen er tom. En dialog med de to sponsorer er ikke sat i gang endnu.

Solung Preprimary School: Skolen har fået støtte til indkøb af stof til skoleuniformer, samt lidt
undervisningsmateriale.

Solar Central Heating System: Vores prototype model fungerer i Junbesi Skoles lærerværelse.
Forbedrer indeklimaet en smule. Projektet bør videreføres og eksperimenteres videre med.

Community Tourism Project: Junbesi Community Trekking Group gennemførte efteråret 2005
sit andet arrangement. Profitten blev dog koncentreret i KTM, bortset fra en del køkkengrej og
madrasser. En ny komite blev etableret i Junbesi.

Apple Farming Project: Lions Club Fjends har givet HP 25.000 kr, som star på en lukket konto
hos Salling Bank, som vi kan ansøge om at få udbetalt fra. I efteråret 2005 var æbleeksperten
Ratna Dhwoj Shahi rundt i Solu og har afgivet en rapport om områdets æbleproduktion (findes
på hjemmesiden under bilag). Har ansøgt om frigivelse af 6.000 kr til aflønning af Shahi. Videre
projekt er i vente- og beslutnings-position, men bør arbejde på sygdomsbekæmpelse og
forbedring af  produktionen, langtidsopbevaring og afsætning ved markedsopbygning.

Willow Tree Project: Ca 100 pilestiklinge er plantet i Upper Solu. Det er mit håb, at nogen vil



forberede en anvisning om dyrkning og fletning af pil.
Green-house Project: Vi har nu leveret vinduesåbnere til 2 store og 3 små drivhuse. Derudover

har yderligere 2 fået grej og går i gang med konstruktion af drivhus. Der bør laves et lille
instruktionshæfte, der forklarer grundprincipperne i drivhus-bygning og –drift.

Handicraft Project: Et fremtidigt projekt, som går ud på, at samle de produktioner, der foregår i
området og finde afsætning og markeder for dem. Et marked kan opstå omkring Souvenirshop
i Junbesi, men også andre muligheder, fx via Internettet bør afsøges. Produktionerne er:
håndknyttede tæpper, strikvarer, træskærerarbejder, local paper, thanka malerier og meget
andet.

Co-operative Associations: HCDO er i færd med at færdiggøre Rapport 1 om
Andelsbevægelsen i Nepal. De skal meget snart i gang med Rapport 2 om forholdene specifikt
i Upper Solu. Arbejdet har stået på siden Maj 2004 men rapport 1 er fortsat ikke
tilfredsstillende og hele arbejdet har deadline 1. Maj 2006, hvor Andelsfonden vil udbetale
15.000 kr, hvis begge rapporter er tilfredsstillende. Det er meningen i fremtiden at små
andelsforeninger skal etablere og styre mange af ovennævnte projekter.

6. Budget og kontingent
Budgettet er sat højt for 2006. Indkomst og projekt-udgifter øget med ca 20% i forhold til det

fremgangsrige år 2005 - fordi der er gang i den.
Budgettet blev godkendt omend der blev udtrykt skepsis om det kunne holde.
Kontingent 2007 fortsætter uforandret i forhold til 2006

7. Valg til bestyrelsen
Kurt Lomborg, Niels Larsen og Per Steinø genopstillede og blev genvalgt
Allan Danfær genvalgtes som suppleant
Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest (i.flg. vedtægterne inden 14 dage)

8. Valg af revisor og suppleant
Thorkild Grantzau blev genvalgt som intern revisor.
Bente Harritz blev genvalgt som revisor-suppleant

9. Eventuelt
Ingen ønskede at tage ordet

10. Herefter viste Kurt en halv times præsentationsprogram fra Fællesrejsen i efteråret 2005, hvor
Dorte Just, Sinne Christensen, Randi Nielsen, Per Steinø, Anne-Marie Lomborg og Kurt Lomborg
deltog

11. Der blev serveret øl og pariserbøf og snakken gik fint ved de 4 borde. 
Regningen fra Kroen blev 4.020 kr. Deltagerne betalte selv 100 kr + 20 kr for ekstra øl/vand, i alt

3.860 kr  og foreningen betalte resten af kroregningen med 160 kr.
Flot af Højslev Kro - vi bestilte til ca 35 og blev 37 spisende.

Kjeldbjerg 3. Marts 2006

Anne-Marie Lomborg!


