
Himalayan Project
REFERAT

12. ordinære Generalforsamling
Tirsdag 16. Marts 2010 - 18.30

på Højslev Kro

Fremmødt  var 69 medlemmer (65 tilmeldte og 2 udeblevne uden afbud)

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 325 i 2009 (210 ordinære medlemmer, 19 ungdomsmedlemmer og 96

støttemedlemmer)
Medlemstallet var på generalforsamlingsdagen 263, hvilket vil sige at 27% af foreningens medlemmer

var mødt op.
Medlemmernes geografiske fordeling var i 2009 fra Midtjylland 42% (138), Sjælland 19% (63),

Sønderjylland 7% (22), Østjylland 14% (44), Vestjylland 7% (22), Fyn 8% (27), Nordjylland 1%
(3) og udlandet 2% (6).

Antal Scholarshipmodtagere er nu 170 og Danske Donorer 133 og Donorer fra Schwerin 19 og
årsoverførslen var i 2009 på 164.887 Kr

Der var i 2008 70 (64%) scholarship-donorer der ikke var medlemmer - dette faldt i 2009 til 49 (37%)
Foreningen blev pr 1. januar 2009 godkendt efter Ligningslovens §8A hvorefter givere af gaver,

donationer og scholarship har fået skattefradrag for deres bidrag. 92 bidragydere benyttede
skattefradraget mens 3 takkede nej og 43 reagerede ikke på tilbuddet ved at levere cpr-nr. I alt
28.230 kr blev indberettet til Skat for gaver, mens 155.356 kr blev indberettet for scholarship.
Cirka 35.000 kr blev ikke indberettet.

HIPRON fungerer godt med Namgyal Jangbu Sherpa som Manager, Ambika Maharjan som sekretær
og Tikaram Rai som Kontormedhjælper. De har i 2009 fået øget deres aflønning med ca 100% for
at kompensere for dyrtid og for at stå mål med andre ansatte med samme ansvar og indsats.
Bestyrelsen udnævnes af Himalayan Project. Formand Bishnu Subedi og Næstformand
Madhur Shrestha er begge Rotarianere. Namgyal er Sekretær og Sonam Doka Sherpa er
fortsat Kasserer. Basundhara Maharjan erstattede i 2008 Sambhu Gunni der emigrerede til
Australien og vor sekretær Ambika Maharjan erstattede i efteråret 2009 Yangzi Sherpa
som blev færdig med studierne og ikke er specielt ydende for HIPRON.
Kontoret er blevet udbygget med diverse internetfaciliteter.

Scholarship, der uddeles scholarship til 170 studerende, heraf 129 i Solu og 41 i Kathmandu. Den
særlige indsamling i 2007-8 til “3 Sisters” har været vellykket. Ældste søster Sonam Doka Sherpa
er færdig med sygeplejeuddannelsen, er blevet gift og har fået en søn. Hun fik afvist sit ønske om
at få et nyt scholarship til masters-uddannelse. Mellemste søster Lhamu Sherpa er flyttet til
Schweiz. Yngste søster går stadig på kostskole og modtager resten af støtten, som med
kostskoleforbrug rækker til to år endnu. I 2008-9 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. De
forholder sig ansvarligt i forhold til den tilstedeværende kapital, og der er 22.500 kr tilbage. 
22 studenter stoppede i år, hvoraf de 10 har afsluttet deres uddannelse med godt resultat,



mens 12 blev sat ud af systemet. I forbindelse med disse ophør, er 7 donorer ophørt. Flere
af vore stoltheder blev nævnt: Jangbu Dentist, Phurwa Lhamu Dental Nurse, Lhakpa
Teacher, Chhirring Nuru Teacher, Dawa Tenzing Artist, Staff Nurses Sonam Doka, Lucky
og Yangzi, Karma Computer Engineer, Mingma og Deena SLC og Pemba Chhirring
Japaneese Guide.
3 studenter holder pause mere eller mindre frivilligt og er under observation.
I 2009 betalte Foundation kassen 7.580 kr til 1 student pga donors svigt og 1 student,
Chhirring Jangbu på Unique, er fast på Foundation. Derudover flere små betalinger til
udjævning og akut støtte til flere studenter. Der blev indbetalt 15.487 kr til Foundation i
2009.

Chhimbu Skole stod endelig i 2009 fuldstændig færdig og velbygget. Schwerin RK, Padborg-Kruså
RK, Hellerup RK, Skive RK, Skivehus RK, Rotary Danmarks Hjælpefond og adskillige Arizona
RK er afrapporteret og takket for deres støtte. Passang Tamang reddede hele projektet da han
overtog arbejdet, da Dille Thami blev fyret. Han udførte arbejdet med kun små ekstra
omkostninger, hvorfor han modtog en ekstra bonus på 700 kr. Dille Thami omkom ved en skud-
ulykke og efterlod sig en gæld og en ung hustru, som var truet med at blive sat ud af huset. Hun fik
derfor 4.200 kr til indfrielse af sin gæld, og lovning på at få yderligere 3.150 kr til genopretning af
sin husholdning. HP’s samlede underskud på denne byggeproces løb således op i 10.794 kr.
Maja og Johanne havde samlet 1.250 kr ind ved salg af en feriebilledbog. Heraf blev efter pigernes
ønske 978 kr doneret til Chhimbu Progressive Women Group til produktion at et nyt sæt
skoleuniformer.
Lærer Jangbu og Pasi havde en rigtig fin mødestatistik på næsten 100%, mens Yasoda lå noget
ringere og Bhimsen helt nede på 67%. Bhimsen fik derfor frataget sin bonus. I løbet af vinteren 08-
09 var de alle oppe på næsten 100%.
Skolens driftfond indeholdt ved årets start 92.534 kr, som blev suppleret af Holly og Bob fra
Arizona og i 2009 af PONA-Foundation med 25.000 kr, så kontoen nu indeholder 109.610 kr.
Hermed har kontoen fået aftalen med Salling Bank, at vi får 3% pa. i rente.

Sagar-Bakanje Skole fik endelig i sidste øjeblik før Kurt’s ankomst i efteråret ryddet op, og lavet de
sidste små sjuskerier i orden.
Nuru Tundu fik til opgave at sætte sol-vand-varmer op på toiletbygningen og den har i løbet af
vinteren leveret 8-10 bad dagligt. HP har betalt ca 7.000 kr for dette anlæg.
Lærerne udviste tydelige forbedringer, men sidst på året faldt de tilbage igen. Men vi bliver nok
alligevel nødt til at gå i gang med bygning af 9-10. klasses lokaler og lærerværelse.
Lærer Nuru Jangbu Sherpa aflønnedes i 2009 af HP med 11.938 kr, som pga lønglidning
atter vil stige i 2010. Han er ikke engang en god lærer, men vi bliver nødt til at fortsætte
lidt endnu.

Sagardanda Skole er bygget færdig som rå bygning af ret fin kvalitet. Vi går nu i gang med
indretning med møbler og træpaneler.

Orale Skole har fået tilsagn fra Videbæk Rotary Klub om ombygning for ca 40.000 kr. De har
samtidig fået tilsagn fra DEO om ca 9.000 kr til nyt tag. Vi sørger for at begge beløb bliver godt
udnyttet.

Bakanje WEP Survey 2009 blev gennemført i Kenja, Chhimbu, Sagar-Bakanje, Sagardanda og
Chhirringkharka, fordi vi erkendte, at vi vidste for lidt om kvindernes vilkår og ønsker før
gennemførelse af “Women Empowerment Project” støttet af den Danske Ambassade i
Kathmandu. Resultatet kan ses af de to rapporter skrevet af Namgyal og Ambika, som kan
downloades fra hjemmesiden.
Ambika har et stort ønske om at få lov til at være koordinator på dette projekt.

Chhirringkharka Community Clinic er færdigbygget som rå bygning og dette endog i ualmindeligt
flot byggeri pga Kami Chhiri Sherpa fra Mopung. Træ er fældet og savet ud, og ligger nu til tørre i
klinikken. 9 mænd og kvinder er klar til at tage en måneds førstehjælps træning i Phaplu fra midt i
april. Chhemi Sherpa er optaget på Auxiliary Nurse Midwife uddannelsen i Phaplu og vil være
færdig i foråret 2011. Hun studerer sammen med Sabita Ghimere fra Sagar-Bakanje og Furwa
Sherpa fra Kenja, som også får delvis støtte til deres uddannelse fra PONA.



PONA har betalt 94.000 kr til byggeriet, hvori dog er inkluderet 10.000 kr som lokalbefolkningen
har sparet ved frivillig arbejdskraft, og som vil indgå i en driftsfond, når klinikken kommer i gang.
Og dernæst 30.000 kr til uddannelsesfasen. Og sidenhen kommer den endelige eatablering af indre
faciliteter.

Sagar-Bakanje Health Station Quarter vil formodentlig blive bygget med støtte fra Nibe RK. Der
vil herefter være 3 sundhedsfaciliteter i Bakanje VDC. Sagar-Bakanje, Chhirringkharka og Kenja.
Men da SB er den officielle og officielt støttede facilitet, så er det vigtigst at få den til at fungere.
Derfor denne bolig for Health Assistant, der kan sikre at denne bor ved og til stadighed betjener
stationen.

Public Toilet-Washing-Houses er et stort behov blandt kvinderne i hele Bakanje, da hjemmene ikke
overhovedet har faciliteter til privat vask. Et vaskehus er anslået til at koste 4.000 kr og i første
omgang er der behov for at rejse 6 huse. 2½ huse er allerede financierede ved private bidrag blandt
medlemmer. Kvinderne i Chhirringkharka havde i efteråret i forb.m. deres bøn om vaskehuse
doneret nogle kilo honning, som blev uddelt til de allerede indkomne donationer, og resten blev
hjemtaget af deltagerne af generalforsamlingen sammen med et indbetalingskort, til yderligere
indsamling. Ulla Bondam, som havde doneret sine fødselsdagsgaver, i alt 18.300 kr, til foreningen
viste også interesse for vaskehusene.

Korn-møller er endnu et af kvindernes problemer. De bruger enten meget tid på at gå langt til en
mølle, eller de maler kornet med håndkraft. To møller i Sagardanda er desuden slidt ned, men de
fleste steder er der ingen tilgængelige møller. Ved en donation fra KarriereCoach og Benny
Frømann blev der indkøbt 3 møller til Patale, Lole og Sagardanda. Men mange flere håber og
venter.

Loding Skole er stadig ikke tilfredsstillende afsluttet. Flere mindre opgaver, som vi har forlangt ordnet
for deres egen regning er her på andet år ikke udført. Vi har afvist at have mere med skolen at gøre
før det er bragt i orden. DEO-bygningen, som var så uforskammet opført at vi anmeldte det til
DEO, blev bragt i orden.

Thamakhani Skole er heller ikke tilfredsstillende afsluttet. Her drejer det sig især om afledning af
tagvand, som i værste fald kan underminere vores byggeri og en total nedstyrtning er en mulighed.
Men skolen eller landsbyen foretager sig absolut intet.

Ringmu Skole fik lavet Projektbeskrivelse i efteråret og Sydthy RK arbejder på at påtage sig opgaven.
En ung amreikaner arbejder også med skolen og bygden, og vi har indledt et samarbejde om at få
det til at gå op i en højere helhed.

Solung Skole var i færdigbygget i foråret 2009, men et par mindre detaljer viste sig, som Køge Nord
RK indvilgede i at dække. Dette arbejde indledes her i foråret 2010 hvorefter skolen er helt færdig.

Mopung Skole blev endelig her i vinter gjort helt færdig med cementafpudsning af alle ydervægge
støttet af Fjends Lions Klub. Nu står skolen smukt overfor den nye imponerende stupa, som blev
indviet sidste måned.

Junbesi Communication Centre er ikke i drift, da der hverken er tilstrækkelig strøm eller noget
kommunikationsforbindelse. Men udstyret har det godt i det aflåste rum. Beni Electricity på 240
kW er så småt under bygning. Forventes færdig i løbet af 1-2 år.

Phugmoche Skole er i færd med at skove træ til det computerrum, som skal rumme de 6
undervisningsPC’er, der vil blive leveret af Vinderup RK, når rummet står færdig.

Unique Boarding School fik doneret 2 undervisningscomputere til børnehaveklasserne af Vinderup
RK.

MEESS fik undervisningscomputere leveret fra SeaGate for 2 år siden. To monitorer var stået af, så
HP donerede to nye fladskærme.

Boldog Elværk fik en god håndsrækning med den leverede vandledning. De er nu i færd med at bygge
videre på de andre dele af elværket, der skal udskiftes.

Shanti Bishwakarma som skulle overføres fra Furteng til en institution i Kathmandu bliver foreløbig
ikke flyttet. Den institution, som vi havde fundet, var udsat for undersløb fra lederen og vores
aftale er dermed borte. Institutionen er i øjeblikket voldsomt overbelagt, og vi kender ikke andre
ordentlige steder til en spastisk paretisk.



Rotary Club of Kathmandu fik en gave på 4.000 kr i forb.m. klubbens 50 års charter-dag.
HP’s og Rotary’s samarbejde blev vist skematisk hvor HP fungerer som konsulent for
Rotary-klubber, der herefter gennemfører de væsentlige økonomiske transaktioner internt i
Rotary systemet. Rotary betaler 15% i administrationsbidrag til HP. Halvdelen af disse
penge går til HIPRON’s administration, og den anden halvdel dækker udforudsete
ekstraudgifter vedrørende rotary-.projekterne, så rotaryklubberne ikke risikerer
efterregninger. Dette betyder at HP forventes at bevirke en total omsætning i Solu i 2010
på over 1 million kroner.

Bestyrelses- og udvalgs-aebejdet
Bestyrelsen har haft 2 møder og 2 mail-møder.
Kommunikationsudvalget har udgivet 2 medlemsblade
Skoleudvalget har ikke afholdt møder
Scholarshipudvalg har ikke afholdt møder og er blevet nedlagt

Formandens beretning blev godkendt uden indvendinger.

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

Scholarship-regnskab
Året gav et overskud på 22.335 kr
Overskud på Foundation er nu på 79.756 kr som ud over extraordinær støtte til vore studenter skulle

have været brugt til Regnskabsprogram. Men dette synes fortsat at have lange udsigter. En del at
dette overskud er fremkommet som valutaindtægt, idet støttebeløbene blev overført i Dollar indtil
31/12-2007 hvor kursen var 5,07 i modsætning til 2000 hvor den var 8,67.

Foreningsregnskabet
Kassebeholdning blev forøget til 96.413 kr ved årets udgang. På Henlæggelseskonti henstår

derudover 92.861 kr, så foreningens samlede formue ved udgangen af 2009 er 189.274 kr.
På indtægtssiden skal især nævnes driftstøtten fra PONA-Foundation til Chhirringkharka

Community Clinic på 101.612 kr, men også medlemskontingenter på 66.374 kr.
Administrationsudgifterne er præget af omkostningerne ved udgivelse af medlemsbladet, som

koster 13.890 kr, hvorfra dog kan trækkes annonce-indtægt og tilskud fra bladpuljen på 4.178
kr og dermed en reel udgift på 9.712 kr

Administrations-procent i Danmark var 2009 på 9,5%
Projektudgifterne er især præget af Chhirringkharka Community Clinic, men også af Sagar-

Bakanje, Chhimbu og Mopung Skole. Men også af 48,151 kr til administration og
rejseomkostninger i Nepal.

Der er ved udgangen af 2009 henlagt 83.886 kr til Chhimbu Skole, og der henstår fortsat 8.974 kr
på Lions Club Fjends-kontoen.

I løbet af året blev kontorenten forhandlet med både Salling Bank og Sparbank til henholdsvis
3,0% og 2,25%

Alle dele af regnskabet viser en stabil positiv udvikling.
Administrationsprocenten på Foreningsregnskabet isoleret er 9,5%

HIPRON-regnskab
Blev ikke fremlagt

Godkendelse
Foreningens interne revisor Thorkild Grantzau udtrykte sin tilfredshed  med regnskabet, som viser god

styring. Ikke noget at komme efter
Ud over dette ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Forslag fra Bestyrelsen om ændring af “Foreningsvedtægter for Himalayan Project” af 26. November

1998 med ændring i §3 den 26. februar 2001, samt i § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 og 17.
den 5. marts 2009



Ændringsforslagene er fremsat efter krav fra Skat i forb.m. godkendelse af foreningen efter
Ligningslovens §8A:

§1: Foreningens hjemsted er Viborg Kommune
§3: Tilføjes: Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af kontingent og gælder for hele

kalenderåret. Et medlem betragtes som udmeldt, når kontingentbetalingen er udeblevet i et
efterfølgende kalenderår. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser ud over deres
kontingent og frivillige indbetalinger.
Samt: Følgende typer medlemskab kan tegnes i foreningen

§17: Tilføjes: ... som er hjemmehørende i Danmark, som har et almenvelgørende eller på anden måde
almennyttigt formål, ...

Da vores vedtægters § 15.2 siger at vedtægtsændringer kan besluttes af generalforsamlingen med to-
tredie-deles flertal blandt fremmødte var generalforsamlingen beslutningsdygtig og
vedtægtsændringerne blev vedtaget med stor majoritet.

5. Kommende projekter (ved Kurt Lomborg)
Kathmandu Fire Department blev blotlagt. Én brandstation med 4 brandbiler og 39 dårligt

uddannede brandmænd til en hovedstad med 2½ million indbyggere, som kan forvente et større
jordskælv nårsomhelst. Aabenraa Kommunes brandvæsen skal udskifte 24 brandbiler, hvor HP har
fået lovning på nogle af dem. Projektet vil bestå i at få dem fragtet til Kathmandu. Svend Præst
udtrykte ønske om at hjælpe med at proppe dem i containere, og Henrik Harritz er klar til at tage
med, sammen med Thorbjørn og Kurt. Flere deltagere blev inviteret, under forudsætning af at de
selv kan betale for rejsen.

Upper Solu Fire Brigade projektet fra sidste år blev ikke gennemført pga manglende finansiering
(Skive Festival Klub afviste ansøgning) og pga den projektinteresserede meldte fra. Thorbjørn har i
mellemtiden skaffet 200 håndsprøjter og diverse andet udstyr, som kan leveres sammen med
brandbilerne.

Sagar-Bakanje og Thamakhani Electricity Projects blev meget kort omtalt. HP går måske ind i
projekterne med levering af elmålere, PC og et program, der kan sikre retfærdig afregning af
elforbrug.

Chhimbu School Uniform Factory kan blive en realitet, da Chhimbu Progressive Women Group er
interesserede og en egnet bygning er fundet midt i Chhimbu

Flere korn-vand-møller bør doneres til landsbyerne i Bakanje.
Phaplu Vocational Training Centre er under opbygning under ledelse af Doctor Mingma Gyalzen

Sherpa. Han erkendte at have kopieret og overtaget vores projekt i Junbesi, hvilket han fik
håndslag på var i orden og endog at vi gerne vil støtte denne skole med lærerkræfter, når den
engang kommer i drift. Folk der kan et eller andet, der kan bruges i Solu opfordredes til at melde
sig.

Namgyal’s Land in Phaplu blev fremlagt. I 10 år har Namgyal arbejdet stærkt underbetalt for HP. Nu
har vi råd til at EFTERBETALE ham. Han har fundet et stykke jord i Phaplu, som har mange
indlysende fordele for HP og for ham selv og hans fremtidige familie. Grunden er Centralt
beliggenhed i Solu, tæt på flyveplads, tæt på distrikshovedbygd, tæt på banken, stabil
strømforsyning, stabil kommunikation, tæt på markedspladsen, vej fra lavlandet kommer snart. HP
kan evt etablere kontor i Phaplu og måske droppe KTM-kontor, direkte kontakt til projekter, 
direkte kontakt til studenter, Namgyal som lokal rådgiver, udrykningstjeneste, handel med visse
materialer, lager for specialvarer, bibliotek. Der kunne etableres en HP-lodge i Solu med ophold
for projektarbejdere og lærere ved teknisk skole, arbejdsplads til projektbeskrivelser, ophold for
medlemmer og Kanchhi’s personlig indkomst. Stedet kunne blive Namgyal’s & Kanchhi’s hjem i
Solu, tæt på skoler, tæt på Phaplu Hospital, tæt på begges familie, erhvervsmulighed til begge,
sikkerhed for fremtiden, plads til en ko og til ager, de er bundet til HP så længe HP lever og de er
stadig sikrede, hvis HP dør. Formanden foreslog at Namgyal fik udbetalt op mod 60.000 Kr til
formålet at købe dette jord i Phaplu, til en pris af 150.000 NRS pr ropani (ca 500 m2), og at
pengene skulle findes i scholarshipkontoens Foundation-beløb, som er på 79.000 kr. Dette beløb er



fremkommet dels ved, at der er indbetalt mere til Foundation end der er brugt, men også ved den
“valutaspekulation” der er foregået fra 2000 til slutningen af 2007 hvor dollaren faldt fra 8,69 til
5,07 kr/$. Der blev givet flere kommentarer der alle udtrykte sig positivt overfor projektet under
forudsætning af at det ikke kunne skade vore forhold på anden vis. Kurt bekræftede at han ikke så
problemer i den retning.

Kurt fortalte at bestyrelsen havde besluttet at kigge nærmere på oprettelse af en Særlig Intern Fond,
der kan give støtte til rejse. Det er meningen at denne fond udelukkende skal tilføres midler udefra,
som kan berigtiges at være mærkede til formålet. Det kan være tipsmidler, private donationer eller
tilskud andre steder fra.

Redegørelsen for de kommende projekter blev godkendt med støtte fra salen

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 bestyrelsens
budgetlægning blev anerkendt.

Kontingent 2011 fortsætter uforandret i forhold til 2010

7. Valg til bestyrelsen
Formand Kurt Lomborg, Sekretær Niels Larsen og Medlem Per Steinø var på valg og udtrykte sig

villige til genvalg. De blev genvalgt buden modkandidater.
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.

9. Eventuelt
Der var ikke emner fremme 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.

Kurt satte et kvarters Diasshow med nepalesisk musik på lærredet mens aftensmaden blev båret ind -
Klokken 9.00

Der kunne købes øl og vand for 20 kr under generalforsamlingen (kroprisen 20 kr for øl og 20 kr for
vand) og derefter blev der serveret pariserbøf med en øl for 120 kr (kropris 120+20 kr). 

Regningen fra Kroen blev 8.910 kr. Deltagerne betalte i alt 8.370 kr  og foreningen betalte resten af
kroregningen med 540 kr.

Der blev lagt 161 kr i donationboxen
Der blev sagt pænt tak til Højslev Kro, Claus og Sarah, for pænt arrangement, en meget fordelagtig

pris og gode rammer om vores Generalforsamling.

Kjeldbjerg 17. marts 2010

Anne-Marie Lomborg!


