Himalayan Project
REFERAT
13. ordinære Generalforsamling
Tirsdag 15. Marts 2011 - 18.30
på Højslev Kro
Fremmødt var 81 medlemmer (81 tilmeldte og 2 ikke-tilmeldte og 2 udeblevne uden afbud)
Regningen fra Højslev Kro lød på 11.555, hvoraf deltagerne betalte 10.535 kr og HP 1.020 kr.
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 4. Februar.

2.

Formandens beretning (ved Kurt Lomborg)

Medlemstal var 334 i 2010 (204 ordinære medlemmer, 28 ungdomsmedlemmer og 102
støttemedlemmer)
Medlemstallet var på generalforsamlingsdagen 276, hvilket vil sige at 29% af foreningens medlemmer
var mødt op.
Medlemmernes geografiske fordeling var i 2010 fra Midtjylland 42% (141), Sjælland 18% (60),
Sønderjylland 4% (15), Østjylland 16% (53), Vestjylland 3% (11), Fyn 8% (26), Nordjylland 7%
(23) og udlandet 2% (6).
Antal Scholarshipmodtagere er nu 151 og Danske Donorer 130 og Donorer fra Schwerin 21.
Der var i 2010 45 (35%) scholarship-donorer der ikke var medlemmer og 85 (65%) der var.
Foreningen blev pr 1. januar 2009 godkendt efter Ligningslovens §8A. 86 scholarship donorer
benyttede skattefradraget på i alt 170.859 kr, mens 12 personer og 1 virksomhed fik fradrag for i alt
41.962 kr. Ved træk% 37,56% har SKAT ydet tilskud til donorerne på i alt 80.000 kr.
HIPRON fungerer godt med Namgyal Jangbu Sherpa som Manager. Ambika Maharjan arbejdede som
Sekretær frem til oktober, hvor hun blev ansat som WEP Project Coordinator. Janaki Khadka blev
ansat som Sekretær 1. december. Tikaram Rai arbejder fortsat som Kontormedhjælper.
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. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Basundhara Maharjan, Ambika
Maharjan og Dorjee Lama.
Der blev i årets løb indkøbt 2 laptop computere og et kamera.
Ambika Maharjan deltog i årets GF og præsenterede sig selv og sine første indtryk fra sit besøg i
Danmark.
Scholarship, der uddeles scholarship til 194 studerende, heraf 162 i Solu og 32 i Kathmandu. 30 har
afsluttet deres scholarship med resultat. 74 er stadig ansøgere der venter på chancen. Den særlige
indsamling i 2007-8 til “3 Sisters”er ved at være opbrugt nu da lillesøster Rinji Sherpa er ved at
afslutte 10. klasses eksamen. Indsamlingen i 2008-9 til “Khadka Sisters”bliver forvaltet meget
ansvarligt af de 3 søstre og der er fortsat 18.000 kr tilbage på deres konto. Støresøster Janaki
Khadka er nu ansat som Sekretær i HIPRON.
I 2010 betalte Foundation kassen 6.850 kr til 2 studenter. Chhirring Jangbu på Unique, er
fast på Foundation til 5.550 kr. Derudover blev der sendt 1.300 kr til Laxmi BK til hjælp til
hospitalsregning efter kompliceret benbrud efter traktorpåkørsel
Herefter blev indlagt 3/4 times pause til fortæring af pariserbøf og 5 vegetar-retter.

Herefter fortsatte 2. del af formandens beretning.
Vejadgangen til Solu er under udbygning. Der kan nu køres med bus til Shivalaya på betryggende vis. I
perioder er der bus helt til Bhandar kaldet “Hard Massage”. Veje forberedes helt op til Kenja og
videre op, hvor et 3 GW nationalt vandkraftværk er under forberedelse
HIPRON Kenja Office. Vi har ingået aftale med Gyalzen Sherpa i Sherpa Guest House om at vi
indretter et lokalkontor især for WEP til 2.000 kr om året betalt af WEP.
WEP. Ambika gav her en beretning om Bakanje Pilot-WEP 2010 som hun afviklede sammen med
Janaki Khadka som Assistant og Sujata Maharjan som Nurse-Expert og danske Miriam Nielsen
som supporter og veninde. Bakanje Pilot-WEP 2010 kostede HP 19.200 kr. Det anslås at Ambika’s
rejse til DK for at færdiggøre Bakanje WEP 2011-14 ansøgningen til Danske Ambassade i KTM vil
koste 15.000 kr. Det planlægges at gennemføre en Bakanje Pilot-WEP 2 2011 i mellemtiden som
vil koste anslået 15.000 kr. Den store Bakanje WEP 2011-14 budgetteres foreløbigt til 300.000 kr
financieret af Ambassaden.
Projekter affødt af WEP. I Kenja ønskede kvinderne et Forsamlingshus, men da deres projektforslag
ikke var ordentligt gennembearbejdet, blev det foreløbig afvist, men bør nok tages op igen. Budget
omkring 40.000 kr. Kenja Hospital er i en elendig forfatning. Hvis WEP kan få kvinderne til at
nære et større ansvar for sundheds-institutionerne i Bakanje bør vi nok bygge et nyt, men det bliver
noget senere. I Chhimbu er de ikke kommet videre med School Uniform Factory. De har svært ved
at forestille sig, hvad de kan gøre. Foreløbig har vi givet dem en ny symaskine til 1.200 kr og lovet
dem træning af en skrædder i Kenja til foråret. De ansøgte om støtte til etablering af en korn-vandmølle hvilket blev bevilget. Budget 4.000 kr. I Sagar-Bakanje søgte de også om støtte til
vandmølle, som blev bevilget til et budget på 16.000 kr. Lions Club Fjends har doneret 9.000 kr og
tandlæge Benny Frømann støtter med 7.000 kr. I Sagardanda er de endnu ikke helt færdige med
deres vandmølle, som de fik penge til sidste år, men det vil snart ske. Endvidere ønskede kvinderne
et offentligt bad og toilet, som blev bevilget og påbegyndes i foråret. Sidste års indsamling til
Toilet-bad resulterede i at 16 medlemmer gav 13.250 kr. Esbjerg Soroptimist Klub gav 10.000 kr
og måske kan tilføjes Ulla Bondams fødselsdagsindsamling på 18.050 kr. Da budgettet til hver
bygning er 5-6.000 kr kan vi nok opføre omkring 7. I Chhirringkharka er første prototype
vaskehus under opførelse. Vandmøllen i Lole er endnu ikke igangsat.
Også i år fik Kurt en del honning med hjem fra Gurmi Maya BK. Hun bad om at måtte få
vandforsyning til sit eget og 6 andre hjem. Ambika fremlagde hendes problem for forsamlingen og
25 små honningglas blev udbudt til salg. De blev revet væk for 2.070 kr. Desværre var der folk som
var klar til at smide store penge i kassen, mens andre havde taget flere glas til små penge. Fremover
bør det nok organiseres bedre. Men vandprojektet burde være hjemme.
Chhimbu Skole har klaret monsunen uden skader og må anses som færdig og i orden. I år var
repræsentanterne fra PONA-Foundation, Ulla Laier og datteren Nanna sammen med vennen Jytte
Jensen, i Chhimbu. Undervisningen blev fulgt med blandet begejstring. Lærerne gør deres bedste
men det er ikke meget imponerende. Det årlige driftbudget fra HP er 20.000 kr. Derudover yder de
nepalesiske myndigheder 15.000 kr årligt. På den lukkede Chhimbu konto er der i øjeblikket
105.000 kr, som således skulle dække 5 års drift fremover. PONA har ydet 104.000 kr og fra to
rotarianere i Schwerin er indgået 19.000 kr og fra rotary-klubber i Arizona 5.750 kr.
Efter et par år med lidt svigtende mødeprocent blandt eleverne er vi nu atter oppe på noget
fornuftigt. Bhimsen er stadig nede på 75% fremmøde, men påstår at det skyldes tvungen fremmøde
i distriktet. De øvrige lærere ligger fint. Også Yasoda, som gør en god indsats.
Sagar-Bakanje: I skolen er skabe til fysik-instrumenter og biblioteket blevet lavet til 6.900 kr og
fysik-grej blev leveret i efteråret til 4.400 kr og biblioteksbøger til 780 kr. Nuru Tundu Sherpa fik
flyttet det fejlplacerede sol-vand-varme-anlæg op på taget for 3.400 kr og nu fungerer det godt.
Lærer Nuru Jangbu får stadig løn fra os på 14.000 kr. Skolens kontor skal bygges om snarest med
en to-etages bygning med 9. og 10. klasses lokaler i stuen. Budgettet er 200.000 kr som forventes
bevilget af en rotary-klub.
Sagardanda Skole er færdiggørelsen i fuld gang med et budget på 105.000 kr godkendt af PadborgKruså Rotary Klub. Toilettet er netop færdigbygget

Orale Skole er ved at blive bygget færdigt med støtte fra Videbæk Rotary Klub. Forventes færdig i
foråret 2011.
Chhirringkharka Community Clinic blev indviet af Ulla Laier fra PONA ved en flot ceremoni. En
måned senere afleverede Kurt et overdragelsesdokument til klinikken, der siger at HP hermed er
officielt ude af projektet og overlader det til community at drive den. Samlede pris blev på 167.302
kr, hvoraf 117.000 kr var til bygningerne, mens 20.000 kr var til instrumentarium og 30.000 kr til
uddannelse. Der blev lavet tegninger til næste projekt i Chhirringkharka, nemlig nybygning af
skolen.
Sagar-Bakanje Health Station Quarter: Padborg-Kruså Rotary Klub har overført 53.540 kr til HP til
bygning af en bolig til en Health Worker ved Sagar-Bakanje Health Station.
Bakanje Health Upgrade Project: PONA er blevet forespurgt om de vil gå ind i et projekt med
uddannelse af Health Personnel i Bakanje samt opgradering af klinikudstyr. Der er endnu ikke svar
men projektet skal starte senest i April, så HP er nok nødt til at indlede projektet
Phugmoche School Computer Project: støttet af Vinderup Rotary Klub med 30.000 kr mangler kun
det sidste finish i at blive færdigt.
Shanti Bishwakarma sidder stadig i sin spastiske parese i Furtheng. I år gav vi hende varmt vintertøj.
Solung Skole er endelig helt færdigbygget, men skolelederen havde gjort forsamlingshus-kontorbygningen til kontor. Det blev forklaret tydeligt at sådan skal det ikke være. Byggeprojektet beløb
sig til i alt 96.250 kr støttet af Køge Nord Rotary Klub.
Ringmu Skole er gået i gang med ombygningen støttet af Sydthy Rotary Klub med et budget på
126.500 kr.
Thamakhani Skole har vi brokket os til i 2½ år. Det drejer sig om afledning af tagvand fra tagene af
toilet og den nye kontorbygnming. Hverken skolen eller landsbyen foretager sig noget. Og under
monsunen gik det galt. Toilettet knækkede i sin stive og armerede struktur og kontorets sydende
faldt sammen. Skolen har fået penge af kommunen og er i gang med reparation.
Upper Solu Fire Department er under opbygning idet der blev uddelt 12 håndpumper til 10 landsbyer
med besked om, at de skal etablere et brandvæsen for at få mere udstyr. Thorbjørn kunne
præsentere en bilfuld hjelme og brandsikkert tøj fra Aabenraa Brandvæsen som afventer første
transport til Nepal. Birger og Kurt har afhentet en Mercedes 608 brandbil i Aabenraa og bragt den
til Sjørup. Den afventer nu tilladelser og initiativ fra Phaplu for at blive transporteret dertil.
Bestyrelses- og udvalgs-arbejdet
Bestyrelsen har haft 1 møde og 3 mail-møder.
Kommunikationsudvalget har udgivet 2 medlemsblade
Skoleudvalget har ikke afholdt møder
Formandens beretning blev godkendt uden indvendinger.
3.

Fremlæggelse af regnskab (ved Kurt)
Alle regnskaber er tilgængelige på Hjemmesiden www.nepalhelp.dk
Bank-konti: Som noget nyt dækker Tilskud fra Tipsmidler på 61.004 kr i år al vor administration i
Danmark og dette tilskud må kun og udelukkende benyttes til dette formål. Vor konto med midler
fra Lions Club Fjends blev lukket i Februar da klubben godkendte at restbeløbet kan bruges til
Sagar-Bakanje Flour Mill. En ny konto er oprettet med navnet Medarbejder-konto, som skal dække
medlemmers rejseudgifter når de tager afsted for HP. Men der kan udelukkende udbetales støtte når
der doneres beløb til kontoen med påtegning støtte til rejsegodtgørelse.
Foreningsregnskabet
Kassebeholdning blev forøget til 148.938 kr ved årets udgang. På Henlæggelseskonti henstår
derudover 110.799 kr, så foreningens samlede formue ved udgangen af 2010 er 259.737 kr.
På indtægtssiden skal især nævnes driftstøtten fra PONA-Foundation til Chhimbu Skole og
Chhirringkharka Community Clinic som udgør 43%. Men også Personlige bidrag, Rotary
administration og Tipsmidler med hver 11-14%. Medlemskontingenter udgjorde 16%.
Administrationsudgifterne steg voldsomt ved årets udgang, da vi først den 22. december fik at vide,

hvor stort et beløb der var bevilget fra Tipspuljen. Da pengene skulle være brugt inden årets
udgang blev der købt især kontorudstyr i større stil. Men ellers er udgifterne præget af
omkostningerne ved udgivelse af medlemsbladet.
Projektudgifterne er især præget af Chhirringkharka Community Clinic og Chhimbu Skole, men
også af Sagar-Bakanje, WEP og andre projekter styret via HIPRON.
Der er ved udgangen af 2010 henlagt 101.321 kr til Chhimbu Skole, og der henstår fortsat 8.997 kr
på Lions Club Fjends-kontoen, som derefter blev lukket ned. På medarbejder kontoen står 480
kr.
Kontorenten hos både Salling Bank og Sparbank er fortsat henholdsvis 3,0% og 2,25%
Alle dele af regnskabet viser en stabil positiv udvikling.
Administrationsprocenten på Foreningsregnskabet isoleret er 0,8% når Tipsmidlerne ikke henføres
som indkomst men udelukkende dækker administration.
Scholarship-regnskab
Kassebeholdningen var 200.919 kr ved årets udgang.
Kontoens Formue er 200.000 kr, hvoraf 135.000 kr foreligger som gæld til studenterne, mens 65.000
kr er variabel formue under Foundation.
Valuta-kursen faldt efter 1/12-2009 fra 15,0 RS/Kr til 12,0 RS/Kr i maj 2010 og har siden stabiliseret
sig på 13 RS/Kr. Dette har betydet en del for vore studenter, som oveni skal døje inflation.
HIPRON-regnskab
HIPRON omsatte for 333.579 kr hvoraf 41% gik til Scholarships, 32% til administration og 27% til
projekter. Administrationen på 107.609 kr består 54% af lønninger og 25% til Trek-udgifter og
21% til kontorhold. Namgyal fik ca 25.000 kr, Ambika 15.000 kr, Tikaram 7.500 kr. Til
sammenligning får en skolelærer 12.000 kr.
Scholarship fordelte sig med 44% til KTM-studenter, 8% til de to på Unique B.S., og 48% til Solustudenter.
Projektudgifterne fordeltes 41% til Chhirringkharka Community Clinic, 35% til skoler og 23% til WEP
og kvindeprojekter i Bakanje.
Total-omsætningen inklusive Rotary-omsætning nåede knap 1 million i 2010.
Rotary regnskaberne foreligger kun hos den enkelte rotary klub
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
Der er ikke indkommet forslag.

5.

Kommende projekter (ved Kurt Lomborg)
Tipsmidler: Det forventes at vi når knap 100.000 kr i 2010. Ud over oplagte administrative udgifter
kan dette tilskud også benyttes til andre udgifter, som kan henføres under administration. I 2011 vil
en donation til Rotary’s End Polio Now-kampagne indgå. Administrative generelle
besigtigelsesrejser der omfatter alle foreningens aktiviteter kan henføres som administration, men
denne opgave ligger foreløbig udelukkende hos Kurt. Projektrejser til enkelte og bestemte projekter
dækkes ikke af Tipsmidlerne, men udelukkende af den nye Medarbejder-konto.
Namgyals køb af jord i Phaplu er stadig i venteposition og de sidste år overførte 60.000 kr står stadig
på hans konto. Men nu kan hans energi forventes at stige, da han 6. Marts 2011 blev gift med
gravide Kanchhi Sherpa.
Phaplu Vocational Training Centre er fortsat under opbygning under ledelse af Doctor Mingma
Gyalzen Sherpa. Og det bliver flot, men læseplanerne foreligger ikke endnu.
De øvrige kommende projekter var allerede redegjort for i formandes beretning.
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 2012 fortsætter uforandret i forhold til 2011

7.

Valg til bestyrelsen
Næstformand Flemming Worm, Kasserer Allan Danfær og Medlemmerne Thøger Berg Nielsen og
Thorbjørn Ydegaard udtrykte sig villige til genvalg. De blev genvalgt uden 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.
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 21. marts 2011
Anne-Marie Lomborg!

