
Himalayan Project
REFERAT

11. ordinære Generalforsamling
Torsdag 5. Marts 2009 - 18.30

på Højslev Kro

Fremmødt  var 67 medlemmer (64 tilmeldte)

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 5. Februar.

2. Formandens beretning (ved Kurt Lomborg)
Medlemstal var 265 i 2008 (177 ordinære medlemmer, 10 ungdomsmedlemmer og 78

støttemedlemmer)
Medlemmernes geografiske fordeling var i 2008 fra Midtjylland 46%, Sjælland 21%,

Sønderjylland 8%, Østjylland 11%, Vestjylland 7%, Fyn 6%, Nordjylland 2% og udlandet
0%.

Antal Scholarshipmodtagere er nu 158 og Donorer 139 og årsoverførslen var i 2008 på
155.841 Kr

Foreningen manglede sidste år 35 medlemmer i at opnå de 300 medlemmer som kræves af
Skat for at opnå skattefradrag for bidrag til foreningen. Der er 70 scholarship-donorer, der
ikke er medlemmer plus 19 donorer fra Schwerin.

Bestyrelsen har haft 1 møde og 2 mail-møde.
Kommunikationsudvalget har udgivet 2 medlemsblade
Skoleudvalget har afholdt flere uformelle møder
Scholarshipudvalg har ikke afholdt møde men blot administreret
HIPRON er nu godt i gang med Namgyal Jangbu Sherpa som Manager, Ambika Maharjan

som sekretær og Tikaram Rai som Kontormedhjælper. Namgyal har fået 50% tilskud til
en motorcykel og Tikaram til en cykel.
Bestyrelsen udnævnes af Himalayan Project. Formand Bishnu Subedi og
Næstformand Madhur Shrestha er begge Rotarianere. Namgyal er Sekretær og
Sonam Doka Sherpa er pt fungerende Kasserer.
Kontoret er beliggende på Neel Saraswati Marga i Lazimpat, tæt på den Danske
Ambassade.

Scholarship, der uddeles scholarship til 158 studerende. Den særlige indsamling i 2008 til “3
Sisters” har været vellykket. Ældste søster Sonam Doka Sherpa er færdig med
sygeplejeuddannelsen og modtager ikke længere støtte. Mellemste søster Lhamu Sherpa
er flyttet til Schweiz. Yngste søster går stadig i skole og modtager resten af støtten. I 2008
indsamledes til “Khadka Sisters”. Hvor sherpapigerne modtog 45.000 kr fra 126 donorer
(gnms 354 kr) modtog khadka-pigerne 30.000 kr fra 36 donorer (gnms 840 kr) og
heriblandt 10.500 kr fra en forening under nedlæggelse. En gentagelse af en sådan
indsamling bør overvejes nøje før den iværksættes.
12 studenter stoppede i år, hvoraf de 5 har afsluttet deres uddannelse med godt
resultat, mens 7 blev sat ud af systemet.
7 skal stoppes pga svigt fra en enkelt donor, men straks meldte 7 donorer sig til at
overtage dem.
I 2008 betalte Foundation kassen 13.452 kr til 4 studenter pga donors død, donors



svigt og akut behov for indmeldelse på sygeplejestudie.
Chhimbu Skole blev bygget færdig af Padborg-Kruså RK, Skivehus RK og Rotary

Danmarks Hjælpefond. Men i første omgang var byggeriet så ringe at store dele af det
faldt sammen, håndværkeren måtte fyres og en ny indsættes, som udførte et godt stykke
arbejde. HP måtte tilføre 7.400 kr til afregning af den 3. håndværker Gelu Sherpa. Dille
Thami fik afregnet sige materialeudgifter og gik konkurs pga overdreven gældsætning, og
siden døde han ved en skud-ulykke. Pasang Tamang afsluttede projektet og modtog
restbetalingen.
Maja og Johanne havde samlet 1.040 kr ind ved salg af en feriebilledbog. For de
penge blev der delt ost ud til alle børnene i Chhimbu og alle skolebørnene fik en
skoletaske. HP spædede dog 254 kr til.
Thorkild og Aase havde givet 500 kr til indkøb af Volley-ball udstyr, som dog
kun kostede 333 kr.
Skolens driftfond indeholdt ved årets start 25.000 kr, som blev suppleret af
PONA-Foundation med 50.000 kr og Hans Thon fra Schwerin med 15.000 kr, så
den nu forventes at kunne dække 4 års drift.

Solung Skole blev opgraderet af Køge Nord RK med Forsamlingshus-Lærerværelse-
laboratorium, Sanitary Complex og Legeplads.

Thamakhani Skole blev opgraderet af Padborg-Kruså RK med Forsamlingshus-
Lærerværelse, Sanitary Complex, Legeplads mv. Regnskabsaflæggelse og færdiggørelse
af projektet var ikke tilfredsstillende, men ellers vellykket og grundliggende aftaler
overholdt.

Loding Skole blev rekonstrueret af Himalayan Trust og Sydthy RK efter en nedbrænding.
Bygningskvaliteten er i orden bortset fra en bygning etableret af kommunen, som var af
en håndværksmæssig meget ringe kvalitet. Desuden var regnskabet og flere detaljer ikke i
orden.

Sagar-Bakanje Skole er næsten færdig efter en gennemgribende ombygning af Padborg-
Kruså RK, RRN og Venø Menighedsråd. Det smukt byggede Laboratorium står tomt og
projektet er standset før egentlig afslutning pga en meget ringe standard blandt lærerne.
Regnskabet, der ellers var i orden, viste et underskud på 1.021 kr som blev dækket af HP.
Lærer Nuru Jangbu Sherpa aflønnedes i 2008 af HP med 7.356 kr, som pga
lønglidning vil stige i 2009. Han er ikke engang en god lærer, men vi bliver nødt
til at fortsætte lidt endnu.

Junbesi Communication Centre blev etableret med teknisk udstyr men hverken
telefonforbindelsen eller strømstyrken er i orden.

Boldog Elværk fik hjælp til indkøb af 700 meter vandledning for 8.813 kr.
Patale Elværk betalte et lån fra sidste år på 370 kr tilbage og fik straks efter samme beløb

doneret til yderligere reparationer på generatoren.
Chhirringkharka og Orale Skoler fin undervisningsmidler for 4.532 kr.
En gartner i Kamche fik 4 automatiske drivhus-vindues-åbnere til en værdi af 596 kr til

produktion af grøntsager til bl.a. kostskolen i Phugmoche.
Bakanje Health Survey 2008 blev afviklet og rapporteret under ledelse af Sonam Doka

Sherpa og støttet af PONA-Foundation. Rapporten sælges for 125 kr.
Derudover gennemførte Anders og Eline en undersøgelse af samtlige skoler i Upper Solu,

hvilket kostede 2.434 kr.
Formandens beretning blev godkendt uden indvendinger.

3. Fremlæggelse af regnskab (ved Kurt Lomborg)
Alle regnskaber er tilgængelige på Hjemmesiden www.nepalhelp.dk

Foreningsregnskabet
Kassebeholdning blev forøget til 84.110 kr ved årets udgang. På Henlæggelseskonti

henstår derudover 112.005 kr, så foreningens samlede formue ved udgangen af 2008
er 196.115 kr.



På indtægtssiden skal især nævnes driftstøtten fra PONA-Foundation til Chhimbu Skole
på 50.000 kr, som straks blev sat hen på henlæggelseskontoen til skolen.

Administrationsudgifterne er præget af omkostningerne ved udgivelse af medlemsbladet,
men når distributionstilskud og annonceindtægt trækkes ud bliver omkostningerne til
2 årlige medlemsblade kun 4.500 kr. Bestyrelsen blev opfordret til at overveje at
udgive medlemsbladet elektronisk.

Administrations-procent i Danmark var 2008 på 7,5%
Projektudgifterne er især præget af henlæggelse af drifttilskud til Chhimbu. Men også af

39,619 kr til administration og rejseomkostninger i Nepal.
Administrations-procent i Nepal var 2008 på 24,81% af HP’s samlede indkomst.
Der er ved udgangen af 2008 henlagt 92.534 kr til Chhimbu Skole, og der henstår fortsat

19.471 kr på Lions Club Fjends-kontoen til æbleprojekt i Solu.
I løbet af året blev kontorenten forhandlet med både Salling Bank og Sparbank til

henholdsvis 2,5% og 4,5%
Alle dele af regnskabet viser en stabil positiv udvikling.
De Rotary Projekter som HP har administreret og nu afsluttet efter 2 års løbetid løb op i

625.600 kr. HP fik som administrationsbidrag på disse projekter 48.600 kr, men
havde samtidig udgifter på samme for 63.300 kr.

Scholarship-regnskab
Året gav et overskud på 19.015 kr
Administrationsomkostningerne oversteg administrationsafgifterne, hvorfor

administrationsbidraget i 2009 er blevet sat op med 25-30%.
Administrationsprocenten på scholarship i både Nepal og Danmark er 14,5%
Overskud på Foundation er nu på 75.079 kr som skal bruges til Regnskabsprogram og

extraordinær støtte til vore studenter.
HIPRON-regnskab

De samlede uydgifter til drift af HIPRON var 47.775 kr, hvoraf halvdelen er gået til
lønninger mens lidt over en fjerdedel er gået til kontordrift og knap en fjerdedel til
etableringer såsom motorcykel og lidt møblement.

Rotary-regnskaber
Disse findes kun under de enkelte projekter som afsluttende projekt rapport.

Foreningens interne revisor Thorkild Grantzau udtrykte sin tilfredshed over regnskabet, som
trods sin meget omfattende og indviklede karakter er under god styring.

Ud over dette ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag

Forslag fra Bestyrelsen (ved Niels Larsen) om ændring af “Foreningsvedtægter for
Himalayan Project” af 26. November 1998 med ændring i §3 den 26. februar 2001.

Mange ændringsforslag er rent kosmetiske og sproglige men væsentlige ændringsforslag er:
§3: GF afholdes inden 1. april
§7: bestyrelsen udvides til 5-7 bestyrelsesmedlemmer.
§12: beretning og regnskab skal godkendes under et, og bestyrelsen fratræder hvis

godkendelse ikke kan opnås - fra salen blev foreslået at beretningen derfor bør være
“Bestyrelsens Beretning” i stedet for formandens beretning.

§15: Ændring af vedtægter skal kræve 2/3 flertal blandt fremmødte.
Adskillige paragraffer: begrebet revisor dækker over en registreret eller statsautoriseret

revisor, som kan ansættes til at revidere en forenings regnskab, mens foreningens interne
regnskabskontrollant fremover skal benævnes “Bilagskontrollant” og
“Billagskontrollantsuppleant”.

Forslaget blev vedtaget, idet foreningen per 25/2 bestod af 137 stemmeberettigede
medlemmer. Bestyrelsen havde modtaget 57 fuldmagter fra stemmeberettigede
medlemmer. Der viste sig næsten enstemmig tilslutning til ændringsforslaget blandt
fremmødte stemmeberettigede medlemmer.



5. Kommende projekter (ved Kurt Lomborg og Thorbjørn Ydegaard)
Chhirringkharka Community Emergency Clinic er blevet grundigt projekteret i

Chhirringkharka og PONA-Foundation har besluttet at donere det budgetterede
projektbeløb på 146.000 Kr

Sagar-Bakanje Village Project består af en færdiggørelse af Sagar-Bakanje Skole med
udstyrelse af computerrum, bibliotek og laboratorium, bygning af lærerværelse og 9-10.
klasses-bygning samt ordentlig elforsyning til skolen. Derudover skal elværket opgraderes
til en fuldt funktionsdygtig stand. Health Station skal opgraderes til samme stand som
Chhirringkharkas emergency clinic. Det hele er budgetteret til 250.000 kr som Padborh-
Kruså RK har bevilget. Derfor fortsætter HP med at støtte Nuru Jangbu’s lærerløn et par
år endnu indtil skolen er blevet godkendt som secondary School.

Thorbjørn fremlagde projektideerne omkring Phaplu Fire Department som opstod efter
branden i Phaplu for 1½ år siden hvor et barn indebrændte og 5 huse brændte ned.
Thorbjørn har fået fat i 30 “Håndsprøjter”, dragter og røgudstyr fra Aabenraa Brandvæsen
og andre væsener og regner med at få fat i endnu mere, som skal sendes afsted når det er
klar. Der er ikke noget budget på projektet endnu.

Ringmu Skole Rekonstruktion med nedrivning af en toetages bygning og erstatning med to
klasselokaler, samt Sanitary Complex og nyt bliktag. Budgettet er 85.000 kr hvortil der
endnu ikke er fundet en donor.

Orale Skole færdiggørelse med nyt bliktag til skolebygningen og beklædning af lokalerne
indvendigt med træ, samt skolemøbler og en mur langs kanten ned til floden. Budgettet er
30.000 kr hvortil der endnu ikke er fundet en donor.

Mopung Skole finpudsning med et budget på 10.000 kr kan evt tages fra Lions
henlæggelseskonto, hvis de godkender.

Bakanje Women Empowerment Project i Bakanje VDC med aktiviteter primært for
kvinderne omkring de faciliteter vi har i området i form af sundhedsklinikker og skoler.
Projektet ledes i Nepal foreløbig af Sonam Doka Sherpa, men vi mangler stadig en
dansker som vil stå som projektansvarlig. Sylvia Eriksen vil gerne hjælpe til med
projektgennemførelsen, og Ulla Laier vil kigge på mulighederne under sin forårsrejse til
Solu. Thorbjørn og Kurt vil gerne fungere som hjælpere og støtter på projektet. Budgettet
på 100.000 kr er allerede bevilget af den Danske Ambassade i Kathmandu, hvis vi kan
aflevere en fornuftig ansøgning.

Phaplu Vocational Training Centre er et helt nyt projekt der er startet op i Phaplu under
ledelse af Doctor Mingma Gyalzen Sherpa. Dermed kan vi roligt slå en streg over vores
gamle drøm om en Teknisk Skole i Junbesi, og vi vil formodentlig kunne gøre langt bedre
fyldest som støtter til dette projekt i Phaplu.

Shanti Bishwakarma er en spastisk paretisk pige på 16 år som lever et forhutlet liv i
Furtheng med sin enlige mor og fire søskende. Vi er i gang med at forberede en flytning af
Shanti til et handicaphjem i Kathmandu, hvis hun selv og familien ønsker det. Lone Bak-
Pedersen som selv er spastiker har doneret 2.865 kr fra et foredrag til projektet, som har
et budget på 2.000 kr for flytningen og derefter 4.000 kr per år for ophold med fysiurgisk
og skolemæssig træning.

Computer Education til Phugmoche Buddhist School og Unique Boarding School og måske
også Salleri Campus er budgetteret til 50.000 kr som Vinderup RK vil gå ind i her i løbet
af foråret.

Rotary Club of Kathmandu fejrer deres 50 års jubulæum den 13. april i år. De har hjulpet
os med alle vore store rotaryprojekter uden at det har kostet os eller projekterne en eneste
øre og de få gange, hvor der har været problemer med pengetransaktionerne har de løst
problemerne effektivt. Bestyrelsen har derfor besluttet at sende en gave på 4.000 kr til
klubben til jubilæet. Pengene vil gå et et af flere storartede og nødvendige projekter i
Nepal.

Redegørelsen for de kommende projekter blev godkendt med stor støtte fra salen til begge



bidragende indlægsholdere.
6. Budget og kontingent

Budgetsætning er vanskelig, da HP er i en rivende udvikling, som forhåbentlig skal fortsætte.
Mange projekter vil blot være ekspeditionssager for HP hvor omsætningen foregår via
Rotary. Formanden lovede at udgifterne ikke kommer til at overstige indtægterne,
hvorefter budgettet blev godkendt.

Kontingent 2010 fortsætter uforandret i forhold til 2009
7. Valg til bestyrelsen

Anne Grethe Præst genopstillede ikke og fratraådte bestyrelsen efter flere år som trofast
Kasserer for foreningen. En stor tak til Anne Grethe.

Flemming Worm fra Skive og Allan Danfær fra København genopstillede.
Bestyrelsen ønsker straks at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer, hvorfor den foreslog

Thøger Berg Nielsen fra Skive og Thorbjørn Ydegaard fra Aabenraa til de nye poster.
Da der ikke blev opstillet flere kandidater blev Flemming Worm, Allan Danfær, Thøger Berg

Nielsen og Thorbjørn Ydegaard valgt ind i Bestyrelsen.
Sinne Christensen fra Fjends blev valgt som Suppleant for Bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest (i.flg. vedtægterne inden 14 dage)

8. Valg af revisor og suppleant
Thorkild Grantzau fra Viborg blev genvalgt som Bilagskontrollant.
Bente Harritz bebudede allerede sidste år at hun ville give pladsen som suppleant videre

hvorfor Peder Ørum fra Frederiks blev valgt som Bilagskontrollantsuppleant.
9. Eventuelt

Kurt kunne meddele at Namgyal Jangbu Sherpa vil besøge Danmark sidst i maj til sidst i Juni
med flyrejsen betalt af sin donor. der vil blive arrangeret en møde med Namgyal på
Højslev Kro, hvorfor en mail vil blive sendt omkring til alle der har en mailadresse med
tilbud om at deltage.

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 Kurt et kvarters Diasshow fra hans rejse til Upper Solu i efteråret 2008 mens
aftensmaden blev båret ind - Klokken 8.45

11. Der kunne købes øl og vand for 20 kr under generalforsamlingen (kroprisen 30 kr for øl og 22
kr for vand) og derefter blev der serveret pariserbøf med en øl for 120 kr (kropris 110+30 kr). 
Regningen fra Kroen blev 10.154 kr. Deltagerne betalte i alt 8.480 kr  og foreningen betalte

resten af kroregningen med 1.674 kr.
Der blev lagt 2.158 kr i donationboxen hvoraf mindst 125 kr var betaling for Bakanje Health

Survey rapporten.
Der blev sagt pænt tak til Højslev Kro for pænt arrangement og gode rammer om vores

Generalforsamling.

Kjeldbjerg 6. marts 2009

Anne-Marie Lomborg!


