Himalayan Project
REFERAT
9. ordinære Generalforsamling
Tirsdag 27. Februar 2007 - 18.30
på Højslev Kro
Fremmødt var 51 medlemmer
1.

2.

3.

4.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Wilbert Lyngsø
Referent: Anne-Marie Lomborg
Stemmetællere: afventer eventuelt behov
Dirigenten konstaterede indkaldelsen rettidig, idet den var udsendt 20. Januar.
Formandens beretning (Kurt Lomborg)
Medlemstal var 204 i 2006 (145 ordinære medlemmer, 7 ungdomsmedlemmer og 52
støttemedlemmer)
Medlemmernes geografiske fordeling var i 2006 fra Midtjylland 50%, Sjælland 21%, Øst-,
Vest, Sønder-, Nord-Jylland 7, 7, 7, 2%, Fyn 4%og udlandet 2%.
Antal Scholarshipmodtagere er nu 106 og Donorer 100 og årsoverførslen var i 2006 på
105.281 Kr
Bestyrelsen har haft 1 møde og 1 mail-møde.
Kommunikatonsudvalget har udgivet 2 medlemsblade
Skoleudvalg har ikke afholdt møder
Scholarshipudvalg har afholdt 1 møde
Det kaotiske regnskabs- og register-system blev fremvist, og staus blev givet på forsøget på at
få en ny database etableret ved SeaGate Institute i Kathmandu. Det foreløbige resultat er
nedslående, men der arbejdes for tiden videre på sagen
Fremlæggelse af regnskab (på Anne Grethe Præst’s vegne ved Kurt Lomborg)
Alle regnskaber er tilgængelige på Hjemmesiden www.nepalhelp.dk
Foreningsregnskabet
Der har været langt større indtægter og noget lavere udgifter end budgetteret så resultatet
blev en kassebeholdning på 34.340 kr ved årets udgang, hvilket er et overskud i løbet
af året på 30.182 kr.
Administrationsudgifterne var stort set som budgettet, bortset fra at andet medlemsblad
blev noget dyrere end normalt.
Himalayan Project’s Administrations-procent var 2006 på 11%
Der er fortsat henlagt 25.370 kr til Chhimbu Skole, og der henstår fortsat 18.658 kr på
Lions Club Fjends-kontoen til æbleprojekt i Soul.
Scholarship-regnskab
Et overskud på Foundation på 40.581 kr skal bruges til Regnskabsprogram og sikring mod
valutatab samt extraordinær støtte til vore studenter.
Indtægter til Administration dækker de faktiske administrationsudgifter.
Interne revision og medlemmerne havde “ingen kommentarer” og regnskaberne blev
godkendt med applaus
Indkomne forslag
Et forslag om at få foreningen godkendt af Skatteforvaltningen blev fremlagt, m.h.p. fradrag i
selvangivelsen for gaver og donationer i flg. LigningsLoven §8A og §12.
Foreningen opfylder alle betingelser bortset fra et medlemstal på over 300, hvilket vi dog
nærmer os, og især med 57 scholarship donorer, der ikke er medlemmer.

5.

Nogle regneeksempler blev fremlagt, hvoraf det fremgik at det kun kunne være en fordel for
større scholarship ydere, og faktisk en reel udgift for de små ydere, som der er langt flest
af.
Under alle omstændigheder vil det bevirke en voldsom forøgelse af administrationen, idet
foreningen skal indberette alle fradrag til Skatteforvaltningen. Det kan blive nødvendigt at
ansætte lønnet kontorhjælp.
Thorkild Grantzau forklarede nogle af vilkårene for fradrag, som ikke er uden krummelurer.
Thøger Berg Nielsen fremførte, at den lave administrationsprocent er et meget væsentligt
aktiv for foreningen, og bør bibeholdes.
Henning Buur Madsen mente at en godkendelse vil være en fremadskuethed, som vil være
nødvendig for en fortsat fremgang for scholarship-programmet og foreningen.
Det blev besluttet at bestyrelsen arbejder videre med den sag,
Værende og kommende projekter
HCDO: Det direkte samarbejde med HCDO ophører senest 15. Juli 2007, da de har udvist
inkompetence, ingen engagement og grådighed. Der fortsættes dog uforandret indtil 15.
Juli. Herefter er vores egen under-afdeling HIPRON etableret og det bliver den vi arbejder
med, især i kraft af Namgyal Jangbu Sherpa som skal ansættes som Driftansvarlig og
Ordonans og Prakriti Bhattari som er ansat som Kontordame. Desværre forlader hun
posten per 1. Marts for at studere i Australien og der er endnu tvivl om hvem der skal
overtage den, men der kæmpes for at det bliver Sambhu Gunni.
Runner Service: er en nøgleservice, som skal sikre at vore scholarship børn får deres støtte
og at alle vore projekter besøges og rapporteres. Namgyal Jangbu Sherpa tager en uges
tur gennem Solu hver 3. Måned. Det koster 1.500 kr per tur.
Rotary samarbejde: 6 Rotary klubber har ønsket at gennemføre i øjeblikket 12 projekter i
Upper Solu med støtte fra Himalayan Project. Især Padborg-Kruså Rotary Klub er
fremtrædende. Det samlede budget for disse projekter er 383.600 kr. Resten af året
forventes at tilføre yderligere 4 projekter som øger det samlede budget til 653.600 kr.
Men endog flere projekter kunne komme på tale.
Anden support: Ud over Rotary har vi modtaget støtte fra Lions Club Fjends, Soroptimisterne i Skive via Peter Brask-Nielsens Fond, Aase og Kaj Holst-Jørgensen, Salling
Bank, Sinne der lader sine foredragshonorar gå i kassen, Rosa Fonden, Andelsfonden,
Venø Menighedsforening og en lang række af vore medlemmer.
Dette giver et direkte og indirekte budget på budgetstøtte til Upper Solu på 1.000.000 kr.
Chhimbu Skole: Støttes fortsat af Skivehus Rotary Klub frem til 30. Juni 2008. PadborgKruså RK har støttet Skivehus RK med 30.000 kr til skoledriften. Thøger vil sælge
certifikater á 300$ når han er i USA.
Chhimbu Progressive Women Group blev prist i høje toner for deres flotte aktivitet med
strikning af skolesweatere og fremtidig produktion af skoleuniform.
Udvidelse af skolegård og bygning af ekstra klasseværelse, der kan bevirke at det
offentlige overtager endnu en lærerstilling blev nævnt.
Sagar-Bakanje Skole: Nye skolemøbler er produceret og nyt stengulv er etableret med støtte
af Venø Menighedsforening.
Toilettet er blevet forsinket pga uduelighed fra HCDO’s side, men nu er byggeriet gået i
gang, ligesom en vandpost allerede er etableret med støtte fra Nykøbing Mors RK og HP.
Den gamle længe er revet ned og en ny under opbygning af Rural Reconstruction, Nepal,
og Padborg-Kruså RK sørger for den indvendige indretning af denne bygning og de to
nyere bygninger.
Science Lab, Library og PC-room er under budgettering og vil blive støttet af PadborgKruså RK.
Lærer Nuru Jangbu’s løn bliver næste år støttet af Køge Nord RK.
Solung Skole: Køge Nord RK ønskede at gøre noget for skolen og et forslag om at bygge
både kontor, science lab og forsamlingshus i samme bygning samt et toilet blev godkendt.

Thamakhani School: En gammel anmodning fra skolen om rekonstruktion og udbygning
kunne pludselig bevilges og er sat i gang. Udvidelse af skolegård, reparation af bygninger,
bygning af science lab og kontor og et nyt toilet. Alt doneret af Padborg-Kruså RK.
Loding Skole: brændte ned i april 2006. Himalayan Trust har genopbygget bygningen.
Sydthy RK sørger for indendørs indretning, undervisnings-PC’er og en stor skolegård og
sportsplads.
HP har givet science equipment og Hans Østergaard har foræret dem sit mikroskop.
Mopung Skoles: utætte bliktag bliver nu sat i stand af Padborg-Kruså RK.
Junbesi Communication Center: etableres med 3 PC’er i foråret af Aase og Kaj HolstJørgensen og Vinderup RK i lokaler etableret af TRPAP.
MEESS-School i Salleri: får 5 undervisnings-PC’er og en kontor PC af Aase og Kaj HolstJørgensen og Vinderup RK.
Lamjura Water Supply Project: blev endelig afsluttet med støtte fra HP til indkøb af
vandrør og vandtank.
Vores eget kontor i Kathmandu: har fået støtte til indkøb af PC-udstyr af Padborg-Kruså
RK.
Unique Boarding School: har fået støtte af Padborg-Kruså RK til indkøb af bibliotek og
science equipment.
Sonam Doka, Lhamu og Rinji: blev reddet fra fortabelse af en indsamling af 45.483 kr fra
123 donorer. De er nu sikret i 2-3 år frem, indtil Sonam Doka har afsluttet sin
sygeplejerske-uddannelse og er kommet godt i gang.
FREMTIDIGE PROJEKTER:
Junbesi Higher Secondary Technical School with Student Hostel at Chheding: Dette
projekt, afventer resultatet af befolkningsanalysen. Men fra næste år vil forskellige
forberedende delprojekter blive beskrevet og udbudt til Rotary-klubber. Det drejer sig
især om pilotering of opbygning af terrasser.
Upper Solu Center for Disabled Children: Gustav Mathiassen er på vej til Solu for at
planlægge et handicapcenter, som i flg. foreløbige planer kan indpasses beliggende
imellem Phaplu Skole og Phaplu Hospital. Gustav har fået frie hænder til at beskrive et
center, som han fornemmer det skal se ud for at tilfredsstille de behov i Upper Solu, som
han måtte finde relevante. Projektet vil blive sat i gang straks vi kan finde en sponsor der
accepterer den færdige og rigtige projekt beskrivelse.
Lone Bak-Pedersen fortalte om sine planer om at besøge Upper Solu og at tage op til
Junbesi sammen med et TV-hold og hente spastiske Shanti BiKa til Kathmandu.
Pædagogiske tiltag: på alle vore skoler, sættes i gang af Rasmus Johansen, som rejser til
Nepal om en uge. Rasmus fortalte om sine erfaringer som rejsende og om sine visioner i
Upper Solu. Han har meget frie hænder til at udtænke metoder og veje til at forbedre den
læringsmæssige standard blandt lærerne i Upper Solu. Så snart hans beskrivelser er
etablerede og godkendt vil der blive fundet sponsor til dem.
Skole-ekskursionen sponsoreret af Skive Sor-optimister blev omtalt.
En gruppe gymnastikpiger fra Ollerup Gymnastikhøjskole vil til efteråret til Solu og lære
børnene gymnastik og eksersits.
Phaplu skole: skal opgraderes før handicap-projektet kan sættes i værk.
Chhirringkharka Skole: trænger til et besøg
Elværker: mange steder skal overvejes som projekter.
Herefter blev formandens beretning godkendt.
6. Budget og kontingent
Budgetsætning er vanskelig, da HP lige nu, men i kun de sidste 2 måneder, har været i en
rivende udvikling. Ingen kan vide om det er en døgnflue eller om det er en stabil situation,
der vil vare ved fremover. Budget-posterne er dog forhøjet med omkring 20% i forhold til
2006, men vil formodentlig blive langt højere.
Kontingent 2008 fortsætter uforandret i forhold til 2007

Peter Maarbjerg foreslog billige børnemedlemskaber for at få tilstrækkeligt medlemmet til at
runde de 300.
7. Valg til bestyrelsen
Flemming Worm og Anne Grethe Præst 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
Per Steinø foreslog, at rækkefølgen af de enkelte punkter under generalforsamlingen blev
lavet om, så den vil hænge bedre sammen og udgøre en mere logisk rækkefølge.
Charlotte Bondam spurgte til om bærere og bygningshåndværkere, der arbejder på vore
projekter bliver ordentligt betalt. Kurt bekræftede, at vi følger de anbefalinger som
udgives af offentlige myndigheder og også til rimelige opfordringer fra
interesseorganisationer, som fx bærernes “fagforening”, men heller ikke højere, da vi kan
vælte hele udviklingssystemet, nu da vi poster så store summer ind i samfundet.
Peter Maarbjerg udtrykte bekymring for foreningens fremtid, hvis Kurt falder fra. Kurt
opfordrede hvem der måtte have lyst til at gå ind i arbejdet at gøre det, da de vil blive
åbent modtaget, hvis de altså vil gøre en personlig indsats, og ikke bare forvente at kunne
kommandere med de, som gør noget.
Thøger Berg Nielsen forklarede, hvordan en lille gruppe rotarianere fra Skivehus RK og
Rotary Convention havde fået hele den enorme støtte fra rotaryklubber til at rulle.
10. Herefter viste Kurt en halv times Fotokoncert fra hans rejse til Upper Solu i efteråret 2006.
11. Der blev serveret kaffe under generalforsamlingen samt øl og pariserbøf efter fotokoncerten
og snakken gik fint ved de 4 borde.
Regningen fra Kroen blev 6.350 kr. Deltagerne betalte selv 100 kr + 20 kr for ekstra øl/vand,
i alt 5.487,50 kr og foreningen betalte resten af kroregningen med 862,50 kr.
Flot af Højslev Kro - vi bestilte til ca 35-40 og blev 51 spisende.
Kjeldbjerg 28. Februar 2007
Anne-Marie Lomborg!

