Himalayan Project
REFERAT
10. ordinære Generalforsamling
Tirsdag 4. Marts 2008 - 18.30
på Højslev Kro
Fremmødt var 61 medlemmer
1.

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 1. Februar.
2. Formandens beretning (Kurt Lomborg)
Medlemstal var 239 i 2007 (164 ordinære medlemmer, 12 ungdomsmedlemmer og 63
støttemedlemmer)
Medlemmernes geografiske fordeling var i 2007 fra Midtjylland 52%, Sjælland 20%,
Sønderjylland 7%, Østjylland 7%, Vestjylland 5%, Fyn 5%, Nordjylland 2% og udlandet
2%.
Antal Scholarshipmodtagere er nu 136 og Donorer 126 og årsoverførslen var i 2007 på
138.479 Kr
Andelen af Scholarship på 480 Kr/år er 60%, 720 Kr/år er 16%, 1.000-1.500 Kr/år er 10%,
1.500-2.000 Kr/år er 7% og 2-6.000 Kr/år er 7%
Foreningen manglede sidste år 61 medlemmer i at opnå de 300 medlemmer som kræves af Skat
for at opnå skattefradrag for bidrag til foreningen. Der er 62 scholarship-donorer, der ikke
er medlemmer.
Bestyrelsen har haft 1 møde og 1 mail-møde.
Kommunikationsudvalget har udgivet 2 medlemsblade
Skoleudvalget har afholdt flere uformelle møder
Scholarshipudvalg har afholdt 1 møde
3. 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 72.750 kr ved årets udgang, hvilket er et overskud i løbet
af året på 44.484 kr.
Administrationsudgifterne var lavere end budgettet og Projektudgifterne ligeså.
Himalayan Project’s Administrations-procent var 2007 på 4,87%
Der er fortsat henlagt 25.797 kr til Chhimbu Skole, og der henstår fortsat 18.973 kr på
Lions Club Fjends-kontoen til æbleprojekt i Solu. Desuden stod som tilgodehavende
fra Vinderup Inner Wheel Club 3.000 kr.
Alle dele af regnskabet viser en stabil positiv udvikling.
Scholarship-regnskab
Et overskud på Foundation på 59.240 kr skal bruges til Regnskabsprogram og extraordinær
støtte til vore studenter.
Indtægter til Administration dækker de faktiske administrationsudgifter.
Fra årsskiftet er den tidligere valutaoverførsel fra DKR over USD til NRS erstattet af direkte
overførsel fra DKR til NRS. Dette vil lette regnskabet betragteligt ved en forenkling, men
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herefter vil der ikke længere kunne tjenes på valutagevinst.
Wilbert Lyngsø fremførte at Scholarship-regnskabet burde være forankret i foreningens regnskab,
hvilket Formanden afviste, da det er besluttet fra starten at de to regnskaber kører fuldstændigt
adskilt og uafhængigt af hinanden.
Vor interne revisor Thorkild Grantzau udtrykte sin undren over, at vore bankkonti hos
Sparbank, som stort set konstant indeholder 100.000 kr hver, kun kan kaste et par sølle
100-krone-sedler af sig i rente. Specielt set i lyset at Salling Bank har støttet et projekt
med 5.000 kr. Der bør rettes henvendelse til banken for at få denne rente op på nogle
1000-krone-sedler eller et bankskifte skulle overvejes.
Ud over dette ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Værende og kommende projekter
HCDO: Samarbejdet med HCDO ophørte totalt i August 2007, med deres tyveri af samtligt
kontorinventar, kontorartikler og kartoteker. I alt nyværdi omkring 25.000 kr, som det
ikke kan betale sig at forsøge at få tilbage. Det er en befrielse at være fri for deres
inkompetence, manglende engagement og grådighed.
HIPRON: blev registreret som organisation i marts 2007. Bestyrelsen er udnævnt af HP og
består af: formand Bishnu Subedi (Rotary Club of Kathmandu) - næstformand Madhur
Shrestha (Rotary Club of Lalitpur) - Sekretær Namgyal Jangbu Sherpa - Kasserer Sambhu
Gunni - 4 gange Everest-bestiger Dorjee Lama - scholarship-repræsentanterne Sonam
Doka Sherpa og Yangzi Sherpa.
I september lejede HIPRON en 2-værelses lejlighed i Lazimpat på Neel Saraswati
Marga lige bag den Danske Ambassade. Den er blevet møbleret for 5.000 kr og
Padborg-Kruså Rotary Klub har doneret knap 21.200 kr til digitalt udstyr.
I oktober blev Namgyal Jangbu Sherpa ansat som Managing Officer (direktør) og
Ambika Maharjan som Administrative Officer (sekretær) og de udfører nu det
daglige arbejde i organisationen og vil gradvist blive pålagt større ansvar.
I januar 2008 besluttedes det at give Namgyal Jangbu kompensation for flere års
transportudgifter ved at give ham et tilskud på 6.500 kr til en Bajaj Pulsar 200 cc
motorcykel til i alt 12.350 kr.
Struktur: Hele opbygningen af vor støtte til Upper Solu blev vist. Med HP og HIPRON i
centrum og støttende organisationer omkring. Disse er Rotary, Inner Wheel, Lions,
Soroptimisterne, Brask-Nielsens Fond, Salling Bank, Venø Menighedsråd og en lang
række privatpersoner og nu er PONA-Fonden trådt ind på scenen som støtte af Chhimbu
Skole.
Vore hoveaktiviteter i 2007 har i princippet været opgradering og reparation af Sir
Edmund Hillarys skoler, som han opførte i 60-erne. Han kendte udmærket vor
eksistens, men nåede aldrig at sende et signeret brev til os, før han døde 10. Januar
2007. Han var en stor mand og for Upper Solu endog en meget stor mand.
Pengestrømmen kører hovedsageligt ad 2 veje, nemlig via HP og evt HIPRON til
projektet, eller fra en dansk rotary klub via en nepalesisk rotary klub til projektet.
Og nu måske en ny og tredie vej direkte fra fondet til projektet.
I endnu højere grad end tidligere er det vor Runner Service, der udgør kernen i vor
succes med at tiltrække eksterne donorer, idet Namgyal Jangbu hver 3. måned
besøger alle vore projekter, værende og kommende, samt alle vore lokale
scholarships.
Rotary-projekter: Først og fremmest er det Chhimbu Primary School der er blevet støttet
af Skivehus Rotary Klub med 25.000 kr/år. Desuden gennemførte klubben en udvidelse af
skolegård og bygning af børnehaveklasse lokale for i alt 49.000 kr. Efter 8 gode år, hvor
klubben har formået at lave en lille mønsterskole med sunde, selvstændige og dygtige
elever, har klubben nu besluttet at ophøre støtten fra 30. Juni 2008. Den sidste støtte vil

formodentlig strække til oktober 2008, hvorefter anden donor skal findes. Her har PONAFonden meldt sig og medlem af fondsbestyrelsen og datter af fondsejeren, Ulla Laier,
redegjorde for sine planer om at være fadder for skolen foreløbig i de næste 2 år. Det vil
blive endelig afgjort, når hun har besøgt skolen sidst i oktober 2008. Skolen har i
mellemtiden fået lovning fra District Education Officer om endnu en offentligt ansat lærer,
så nu kan det årlige budget nedskrives til 18-20.000 kr. Endvidere kan et
færdigbyggeprojekt af kontor og pudsning af mure forventes gennemført af Skivehus
Rotary Klub.
I Sagar-Bakanje Skole har nykøbing Mors RK sammen med Skivehus RK
færdigbygget et stort flot toilet med bad. Rotary-bidraget udgjorde 18.000 kr mens
HP gav et tilskud på 8.500 kr.
Rekonstruktionsarbejdet af de øvrige klasselokaler støttet af Padborg-Kruså RK
med 16.500 kr er stadig under gennemførelse.
Etablering af Science Lab, Bibliotek og Computer-rum er sat i gang, støttet af
Padborg-Kruså RK med i alt 139.500 kr
Køge Nord RK har støttet et års lærerløn til Nuru Jangbu Sherpa, som underviser
de hørere klassetrin på Sagar-Bakanje Skole hovedsageligt på engelsk.
Padborg-Kruså RK støtter også udvidelse af skolegård, bygning af Science Lab,
etablering af Toilet i Thamakhani Primary School. Projektet lød oprindeligt på
68.000 kr men klubben har siden godkendt et supplement på 22.000 kr.
På Loding Lower Secondary School er etableringen stort set tilendebragt, men
desværre viste der sig uregelmæssigheder i regnskabet, så projektet er blevet
barberet ned til at passe til det oprindelige budget. Projektet er støttet af Sydthy
RK med 60.500 kr.
Junbesi Communication Center er desværre stadig i venteposition indtil
telekommunikations etableringen er gennemført. Projektet er støttet af HolstJørgensen og Vinderup RK med 15.000 kr.
Mount Everest English Secondary School (MEESS) i Salleri har fået etableret
deres undervisningscomputere for 29.000 kr støttet af Holst-Jørgensen og
Vinderup RK.
Solung Primary School er stadig godt i gang med opbygningen støttet af Køge
Nord RK for 75.000 kr.
Mopung Primary School fik nyt bliktag af Padborg-Kruså RK for 14.900 kr.
I Kathmandu fik Unique Boarding School et nyt bibliotek og science equipment
for 27.500 kr af Padborg-Kruså RK
Og HIPRON fik digitalt udstyr ligeledes af Padborg-Kruså RK for 21.200 kr.
Padborg-Kruså Rotary Klubs’s store støtte dækker i princippet over en donation
fra Helene og Bonnik Hansens Fond.
Ud over ovennævnte donationer direkte til projektet, modtog HP 49.300 kr som
administrationsbidrag. Dette beløb dækker reel administration, men derudover
benyttes beløbet til dækn ing af restbudgetter på rotary projekterne.
Andre Projekter: Brask-Nielsens Fond fra Skive, som bestyres af Skive Soroptimist Klub,
gav et bidrag på 10.000 kr og Salling Bank gav 5.000 kr til gennemførelse af en
skoleekskursion for 30 elever fra Sagar-Bakanje og 20 elever fra Chhimbu 80 km rundt i
Upper Solu i en uge. Derudover støttede Hans Thon fra Schwerin med 3.500 kr til
rygsække til alle børnene, tandlæge Benny Frømann gav T-shirts til alle og Maja Lomborg
gav kasketter og 10 kg yak-ost. Aase og Thorkild Grantzau, som deltog på noget af turen
fortalte om deres glæde ved denne oplevelse.
Scholarship-programmet blev nævnt med nogle eksempler på dårlige men især gode
resultater.
Forundersøgelse foretaget af unge danskere blev støttet med 5.080 kr til Gustav Mathiasen
der i April undersøgte handicap-situationen i Solu og Rasmus Johansen, der samtidig
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undersøgte udvalgte skoler. Og i oktober undersøgte Eline og Anders de resterende skoler
i Upper Solu. Og endelig var Thorbjørn Ydegaard på studietur med 6 lærerstuderende og 2
ernæringslære-studerende. Thorbjørn fortalte hvordan de havde oplevet et meget lavt
pædagogisk niveau i de to Thamakhani-skoler. De trænede nogle principper med lærere og
elever, men ellers vil de aflægge en rapport, som kan bruges i senere tiltag på det
pædagogiske område. På ernæringsområdet blev den traditionelle lokale føde vurderet og
det vil blive fulgt op med yderligere undersøgelser til september i år, hvor især Phugyalzens
osteproduktion vil blive analyseret.
Kommende projekter blev kun overfladisk benævnt, da de er mange og meget omfattende.
21 projekter vil blive udbudt på et projekt-katalog, som er under udarbejdning.
Hovedsageligt til Rotary klubber men også tilo andre interesserede.
Chhirringkharka Sub Health Post skal indlede en forundersøgelse støttet af PONA-fonden
før endeligt byggeri kan sættes i gang. Per Steinø redegjorde for de tiltag, som vi forventer
at iværksætte i løbet af sommeren og efteråret, hvor han vil besøge stedet. I første omgang
vil nogle af vore egne sygeplejestuderende lave en forundersøgelse i området støttet af to
formodentlig engelske health workmers bosiddende i Kathmandu i 18 måneder endnu.
Redegørelsen for de værende og kommende projekter blev godkendt med stor støtte fra salen
til alle bidragende indlægsholdere.
Budget og kontingent
Budgetsætning er vanskelig, da HP har været i en rivende udvikling, som forhåbentlig skal
fortsætte. Mange projekter forudsætter at der findes en donor. Fx er et ønske om at afvikle
endnu en skoleekskursion kommet på projektbudgettet, men er også en forudsætning i
indkomstbudgettet, hvilket fik Egon Andersen til at udbryde, at det kan man ikke. Det
mente Formanden dog godt at han kunne, og at det faktisk er nødvendigt for overhovedet
at udtrykke et budget i en forening som HP.
Budgettet er sat forsigtigt op både på indkomstsiden, på administrationssiden og
på projektsiden.
Kontingent 2009 fortsætter uforandret i forhold til 2008
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)
Bestyrelsen havde et ønske om at blive udvidet fra 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer for at
tilgodese et behov for flere aktive bestyrelsesmedlemmer, der kan tage del i de udvidede
aktiviteter. Bestyrelsen havde tilladt sig at fortolke “§6: Foreningen skal bestå af 5
bestyrelsesmedlemmer, ....” som at det drejer sig om “... mindst 5...”. Dette blev kategorisk
afvist som rimeligt af Egon Andersen,Peder Nielsen og Peter Maarbjerg. Der forlangte
vedtægtsændringer. Svend Præst foreslog at Bestyrelsen kunne tage medarbejdere uden
stemmeret ind i bestyrelsesarbejdet.
Formanden erkendte at foreningens vedtægter blev lavet engang hvor ganske få
mennesker havde nogle små visioner om at bygge en skole i Solu, men at disse
visioner nu har ændret sig dramatisk, hvilket også blev fremført af kritikerne, der
mente at foreningen nu har en størrelse hvor man bliver nødt til at køre strammere
efter reglerne. Konklusionen er så at der næste år indkaldes til ordinær og
ekstraordinær generalforsamling på samme tid, hvor foreningens vedtægter bliver
ændret på alle nødvendige punkter.
Lidt ærgerligt for Formanden, som gerne så lidt aflastning i sit arbejde, men nu
snarere får ekstra arbejde med vedtægterne.
Valg af revisor og suppleant
Thorkild Grantzau blev genvalgt som intern revisor.
Bente Harritz blev genvalgt som revisor-suppleant; men ønsker at give pladsen videre til andre
næste år
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Eventuelt
Der var ingen, der ønskede at tage ordet under eventuelt.
Herefter takkede dirigent Wilbert Lyngsø for god ro og orden og gode indlæg under
generalforsamlingen. Han udtrykte også sin meget store anerkendelse af en helt usædvanlig
forening, der gør en helt usædvanlig indsats.
10. Herefter viste og fortalte Kurt en halv times Diasshow fra hans rejse til Upper Solu i efteråret
2007.
11. Der kunne købes øl for 20 kr under generalforsamlingen (kroprisen 25 kr) og derefter blev der
serveret pariserbøf med en øl for 100 kr (kropris 150 kr).
Regningen fra Kroen blev 6.270 kr. Deltagerne betalte i alt 3.875 kr og foreningen betalte
resten af kroregningen med 2.395 kr.
Der blev lagt 635 kr i donationboxen.
Flot af Højslev Kro - vi bestilte til ca 45 og blev 59 spisende.
Kjeldbjerg 11. marts 2008
Anne-Marie Lomborg!

