Himalayan Project
REFERAT
14. ordinære Generalforsamling
Tirsdag 21. Februar 2012 ‐ 18.30
på Højslev Kro
Fremmødt var 56 medlemmer (51 tilmeldte og 5 ikke‐tilmeldte)
Regningen fra Højslev Kro lød på 7.588, hvoraf deltagerne betalte hele beløbet.
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 27. Januar.

2.

Formandens beretning (ved Kurt Lomborg)
Medlemstal var 350 i 2011 (233 ordinære medlemmer, 21 ungdomsmedlemmer og 95
støttemedlemmer)
Medlemstallet var på generalforsamlingsdagen 276, hvilket vil sige at 20% af foreningens medlemmer
(16% af 2011 medlemmer)var mødt op.
Medlemmernes geografiske fordeling var i 2011 fra Midtjylland 40% (140), Sjælland 18% (62),
Sønderjylland 5% (16), Østjylland 17% (58), Vestjylland 10% (35), Fyn 8% (28), Nordjylland 1% (4)
og udlandet 1% (4).
Antal Scholarshipmodtagere er nu 155 og Danske Donorer 133 og Donorer fra Schwerin 22.
Der var i 2011 39 (29%) scholarship‐donorer der ikke var medlemmer og 94 (71%) der var.
Foreningen blev pr 1. januar 2009 godkendt efter Ligningslovens §8A. 97 scholarship donorer
benyttede skattefradraget på i alt 189.250 kr, mens 15 personer fik fradrag for i alt 33.500 kr. Ved
træk% 37,56% har SKAT ydet tilskud til donorerne på i alt 83.665 kr.
HIPRON har fået ny bestyrelse, da vi blev opmærksomme på, at ansat personale i følge nepalesisk
lovgivning ikke samtidig kan sidde i bestyrelsen. Namgyal og Ambika opsagde derfor i efteråret
deres bestyrelsesposter. Basundhara Maharjan overtog Namgyals post som Sekretær, mens
formand Bishnu Subedi, næstformand Madhur Shrestha og kasserer Sonam Doka Sherpa fortsat
beholder deres post. Desuden er Dorjee Lama fortsat som medlem, mens Navaraj Kandel og
Ngawang Dolma Sherpa er blevet valgt ind. Tidligere blev bestyrelsen valgt af HP, men vælges nu
mellem sine medlemmer, hvilket dog er lidt problemeatisk, da der ikke findes en legal
medlemskare.
Namgyal Jangbu Sherpa er fortsat Managing Officer, Ambika Maharjan er Project
Coordinator of WEP, Janaki Khadka er Administrative Officer og Tikaram Rai er Office
Assistant. I løbet af året udviklede der sig et rigtig dårligt samarbejdsklima på kontoret,
som dog kunne bringes i stand ved personale coaching, først af Kurt og siden af Anne‐
Marie Lomborg. Som WEP Project Assistant var Ramita Tuladhar ansat i en periode og
som fast bærer og hjælper var Santosh Bashnet ansat på dagsbasis under WEP.
HIPRONs rullende materiel blev i efteråret forøget med en rickshaw under Tikaram Rais
ejerskab men under HIPRONs brugsret, idet den er indkøbt med 1/3 af HP, 1/3 donation
af AM & Kurt og 1/3 ved et lån optaget af Tikaram hos Namgyal.
HPs Bestyrelse varslede forandringer, idet Niels Larsen, som var på valg, har besluttet at trække sig

og ikke genopstille. Desuden bebudede Kurt at hans dobbeltrolle som Formand for Bestyrelsen og
Administrator for Foreningen kan virke uheldig i fremtidige vækstsituationer og i forhold til
samarbejde med Ambassade og Danida. Dobbeltroller er ikke illegale i Danmark, som de er i
Nepal, men det kan give anledning til hævede øjenbryn og lodder på den forkerte side af
vægtskålen. Derfor stillede han sin bestyrelsespost til rådighed for interesserede medlemmer.
Ligeledes stillede Per Steinø, på valg, sin post til rådighed. Ydermere meddelte Sinne Christensen
at hun ikke ønsker at fortsætte som suppleant.
HPs hjemmeside har fået et lille ansigtsløft med nye hjemmelavede interaktive trykknapper, som
burde kunne fungere i alle browsere. I løbet af 5 år har det været 10.000 besøg, hvoraf kun 2 har
varet mere end ½ time. Ikke noget imponerende besøgstal. Det er tydeligt at antallet af
besøgende er størst i januar til marts, dvs i forbindelse med generalforsamlingen og udsendelsen
af medlemsblad?
Herefter blev indlagt 3/4 times pause til fortæring af pariserbøf og 2 vegetar‐retter.
Herefter fortsatte 2. del af formandens beretning.
Scholarship, der uddeles scholarship til 173 studerende. Den nye “Student Progress Report” blev
præsenteret som et godt værktøj og som god information til donorer. 39 har afsluttet deres
scholarship med resultat. Flere blev nævnt. Den særlige indsamling i 2007‐8 til “3 Sisters”er
opbrugt nu da lillesøster Rinji Sherpa har afsluttet 10. klasses eksamen. Indsamlingen i 2008‐9 til
“Khadka Sisters”bliver forvaltet meget ansvarligt af de 3 søstre og der er fortsat 15.000 kr tilbage
på deres konto. 38 er stadig ansøgere der venter på chancen. 10 særligt trængende ansøgere blev
præsenteret og heraf blev 2 kontrakter skrevet og 2 ansøgninger blev taget med hjem.
I 2011 betalte Foundation kassen 7.187 kr til 3 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, og Neema Lhamu
Sherpa fik 560 kr til et praktikophold i Kathmandu.
Budgettet for Foundation i 2012 er fortsat omkring 5.500 kr til Chhirring Jangbu og
derudover kommer Britha Bahadur BK på med 1.200 kr/år de næste år indtil han er
færdig med 12. Klasse. Og Santosh Bashnet får til CMA‐uddannelsen med 8.000 kr.
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 op til Kenja, hvor et
brobyggeri er under forberedelse, og videre op hvor et 3 GW nationalt vandkraftværk er under
forberedelse. En vej op til Deurali passet og videre til Gumdel kan køres med 4WD og lastbil, så en
del byggematerialer kommer den vej ind nu.
WEP. Igen i 2011, i april, ansøgte HIPRON hos den danske ambassade i Kathmandu om projektstøtte
til WEP efter at have udformet ansøgningen sammen med Kurt og Charlotte Mathiasen her i
Danmark. Men den blev atter afvist pga projektkassen var tom, men i efteråret havde Ambika og
Kurt en samtale i ambassaden med projektansvarlig, Manju Lama, så vi atter kunne levere en
fornyet ansøgning 5. Januar 2012. I februar fik vi tilbudt at øge ansøgningen, hvilket vi gjorde med
WEP‐SEP, som herefter blev godkendt, således at en aftale forventes underskrevet med
ambassaden her sidst i februar til en projektsum på i alt 925.000 kr fordelt over 3 år. Dette projekt
vil sikre HIPRON en direkte støtte til Runner Service og administration på 19.000 kr årligt i de
næste 3 år. Derudover bortfald af løn til Ambika (og Ramita) på 27.000 kr, samt besparelse til
afholdelse af Pilot‐WEP på 15.000 kr (eksklusive løn).
I Kenja er de begyndt at dyrke kardemomme, som blev forklaret og smagsprøve blev delt
omkring.
HIPRON Kenja Office. Vi har ingået aftale med Gyalzen Sherpa i Sherpa Guest House om at vi
indretter et lokalkontor især for WEP betalt af WEP
Projekter affødt af WEP.
Vandmøller er etableret i Patale, Sagardanda, og Chhimbu og flere er under etablering i

Sagar‐Bakanje, Marbu og Sete. Der mangler stadig rapporter om en længere periodes
funktion, men umiddelbart fungerer det godt.
Vaskehus er blevet indviet i Patale, og endnu et er undervejs i Marbu. Vi afventer fortsat
endelige resultater før vi går videre med flere.
Handicap‐projekt er underforberedelse til Randi, Mette og Grethe. I alt 5 handicappede
blev besøgt mhp udredning af deres forhold.
Health‐projectet med Chhirringkharka Community Clinic som stjernen er delvist i gang.
Desværre har Dr Mingma trukket sig en del. Han forventer mere af os end han er klar til
at give selv. De tre piger som har fået støtte af PONA til deres ANM uddannelse er delvist
færdige. Chhemi får nu støtte til videreuddannelse til SBA (Skilled Birth Assistant) ved et 6
måneders kursus i Chitwan. Sabita er flytet til Sotang og blevet gift. Furwa dumpede men
er ved at være færdig nu. Klinikkens journalbog blev gennemgået og statistk for driften
blev fremvist. I Sagar‐Bakanje er bygningen af Health Worker Quarter endelig gået i gang,
med vores tidligere scholar Sonam Sherpa som contractor. Kenja Hospital er stadig i en
elendig forfatning på trods af nogle mindre reparationer. Når nu vejen ankommer er det
endnu vigtigere at den får et løft, hvilket vi bør overveje kraftigt at gennemføre i stil med
vores CCC.
Basa WEP er under forberedelse til at kunne starte op om et år måske med støtte fra
Danida. Ambassaden har bevilget penge til en forundersøgelse i efteråret.
WEP‐SEP er blevet godkendt af ambassaden til at virke under WEP.
Nuru Jangbu Sherpa som aflønnes som engelsklærer af HP for 14.000 kr pr år har
foreslået 2 School Reward Programs den ene hvor årligt de 3 dygtigste eleve i klasse 6‐7‐
8‐9 får hver 75 kr og ved SLC eksamen > 2. division 150 kr. Det andet hvor de 2 dygtigste
afgangselever får studiestøtte til 11. og 12. klasse i Salleri.
Skoleprojekter:
Sagar‐Bakanje Skole skal nu have en ny bygning, Lærerværelse og Kontor, samt klasse 9 & 10, med
støtte fra Nykøbing Mors Rotary Klub der har fået pengene fra Elsa og Jørgen Vestergaards Fond
med i alt 150.000 kr samt 45.000 kr fra DEO, Salleri og derudover kan forventes kraftige tilskud fra
Rotary Danmarks Hjælpefond og The Rotary Foundation. Solu’s dygtigste konstruktør (ham fra
CCC) har indvilget i at tage opgaven, som kan forventes at gå i gang til efteråret. Det bliver vores
første bygning hvor jordskælvssikring er indtænkt.
Ringmo Skole er under opbygning og arbejdet skrider langsomt frem men i en høj kvalitet. Støttet af
Sydthy Rotary Klub.
Orale Skole er færdigrapporteret til Videbæk Rotary Klub som særdeles succesfuld, omend få elever.
Sagardanda Skole nærmer sig færdiggørelse, men de påstår at pengene er sluppet op. Meget
udførligt regnskab er afleveret i meget flot skrift, men fuldstændig umuligt at få klarhed i alligevel.
Og desuden er fundet nogle uklarheder mht støttens ankomst til kontoen. 6.500 kr er forsvundet
et eller andet sted, men det er under opklaring.
Chhimbu Skole er ikke helt tilfredsstillende. De har været forkælede for længe og tror at alting kan gå
godt. I 2007‐2008 var der 53 elever (heraf 9 børnehaveklasse) og 4 lærere. Nu er der 39 elever
(heraf 12 børnehaveklasse) og 5 lærere. Vi har forsigtigt prøvet at efteruddanne Kanchhi Sherpa
som børnehaveklasselærer. Sidste skoleår var lønudgifterne 56.500 kr, hvoraf HP stod for de
25.000 kr. Driften var 6.750 kr hvoraf HP klarede 3.250 kr. Der er en kassebeholdning på 108.500
kr fra især PONA, men også Rotary klubber i Arizona og Schwerin. Der afvikles flere møder som
forlangt af Ulla sidste år men kun det halve antal og med et begrænset indhold. Skoleplanteskolen
er atter under opbygning efter byggerodet.
Chhirringkharka Skole bør totalrenoveres, og der er måske håb om 200.000 kr fra Padborg‐Kruså RK.
Upper Solu Fire Brigade har det ikke godt. Interessen og aktivitesniveauet er lave. I Sagardanda har de
afholdt møder og skrevet protokol. I Junbesi hænger håndpumpen klar hvor alle kan hente den, efter
at den reddede Pasangs lille hotel fra en skorstensbrand. Han fik derfor en ekstra pumpe (og en

drivhus‐vinduesåbner), ligesom en pumpe og 2 vinduesåbnere blev afleveret til Serlo Gompa. I
Phaplu er alle pumper “forsvundet” men “Mountain Star Club” arbejder aktivt for etablering af Fire
Brigade i Phaplu. Distriktet arbejder vistnok på skrømt for at få importtilladelse til vores brandbil. Vi
har 14 tasker liggende med diverse brandmandsudstyr, som kan sendes afsted, når der er udvikling i
gang.
Bestyrelses‐ og udvalgs‐arbejdet
Bestyrelsen har haft 2 møde og 1 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
Tilskud fra Tipsmidler var i 2011 63.556 kr hvilket var noget mindre end forventet, da de
administrative udgifter var tilrettelagt efter forventet 85.000 kr.
Bank‐konti: Chhimbu kontoen, der var låst i 2 år for at få 2,5% i rente er nu atter fro, da Salling Bank
er meget utilbøjelig til at give ved dørene. Medarbejder‐konto, som skal dække medlemmers
rejseudgifter når de tager afsted for HP, men kun kan udbetale støtte når der doneres beløb til
kontoen med påtegning støtte til rejsegodtgørelse. Kontoen har været i brug 2 gange i 2011.
Foreningsregnskabet
Kassebeholdningen faldt med 23.814 kr til 125.124 kr ved årets udgang. På Henlæggelseskonti
henstår derudover 106.582 kr, så foreningens samlede formue ved udgangen af 2011 er
231.706 kr. Indtægterne var i 2011 200.000 kr lavere end året før, hvilket først og fremmest
skyldes Kurt’s koncentration på WEP‐arbejdet og så at 2010 var et usædvanligt “heldigt” år.
På indtægtssiden skal især nævnes driftstøtten fra Schwerin RK til Chhimbu Skole. Men også
Personlige bidrag med 12% og Tipsmidler med 29%. Medlemskontingenter udgjorde 33%. Da
der ikke blev igangsat nye større projekter i 2011, var der ikke indkomst fra
administrationsbidrag.
Administrationsudgifterne er ret høje som følge af tilskuddet fra Tipsmidler. Vi fik tilsagn 14.
December, men pengene blev først udbetalt 12. Januar og skulle være brugt inden 31.
December. Heldigvis var forventningerne højere, så beløbet var opbrugt før tid. Udgifterne er
præget af Ambika’s rejse til Danmark og Kurt’s administrative rejse i efteråret. Desuden
gaverne på 6.000kr og 5.000 kr til Namgyal’s og Ambika’s bryllupper.
Projektudgifterne viste et tilsvarende fald som indtægterne og er især præget af udgifter til
HIPRON og til WEP, men også af Chhimbu Skole og lærerløn til Nuru Jangbu, men også til
projektrejse‐støtte via Medarbejderkontoen.
Der er ved udgangen af 2011 henlagt 105.420 kr til Chhimbu Skole. På medarbejder kontoen står
1.162 kr.
Kontorenten hos Salling Bank for Chhimbu kontoen er 1,12% mens den hos Sparbank fortsat er
2,25%
Scholarship‐regnskab
Kassebeholdningen var 254.841 kr ved årets udgang, hvoraf 161.290 kr foreligger som gæld til
studenterne, mens ca 85.000 kr er variabel formue under Foundation.
Scholarship‐udgifterne er meget stabile. Det store fald i projektomkostninger på 60.000 kr skyldes
således at dette beløb blev overført til Namgyal sidste år, som efterbetaling af løn og tilskud til
jordkøb i Phaplu. Administrationsudgifterne i Nepal er stabile på omkring 18.000 kr, mens de er
meget lave i Danmark, på 1.000 kr.
HIPRON‐regnskab
HIPRON omsatte for 317.343 kr hvoraf 47% gik til Scholarships, 32% til administration og 21% til

projekter. Administrationen på 100.820 kr består 74% af lønninger og 10% til Trek‐udgifter og
14% til kontorhold. Namgyal fik ca 65.500 kr, Ambika 21.000 kr, Janaki 14.000 kr, Tikaram 7.500
kr og Ramita 6.000 kr. Til sammenligning får en skolelærer 14.000 kr.
Scholarship fordelte sig med 42% til KTM‐studenter, 11% til de to på Unique B.S., og 47% til Solu‐
studenter.
Projektudgifterne fordeltes 29% til Pilot WEP II & III , 33% til WEP relaterede projekter, 23% til skoler,
10% til CCC og 5% til andre.
Total‐omsætningen nåede 442.704 kr i 2011, mens administrative udgifter beløb sig til 93.123 kr og
projektudgifterne til 323.695 kr og årets total‐balance var positiv med ca 25.000 kr. Hvor
totalomsætningen inklusive Rotary‐omsætning i 2010 var 900.000 kr var den i 2011 knap 500.000 kr‐
Valuta‐kursen steg hele året så den sluttede 13% højere ved årets udgang, hvorefter den igen viser
faldende tendens. Dette bedrede lidt på vore studenters situation fra sidste år, hvor deres støtte faldt
med 18% pga valutatab.
Administrations‐procent var i Danmark på 19%, men hvis Tipsmidlernes andel heraf fraregnes, så er de
kun på 6%. Udgifterne til HIPRON regnes normalt som projekt‐udgift, men hvis de regnes med til
administration, så udgør de 21% af vor samlede omsætning. I så fald er samlede administration på
40% eller 27% hvis Tipsmidlerne regnes fra.
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 omkring 45.000 kr i 2012. Ud over oplagte administrative udgifter
kan dette tilskud også benyttes til andre udgifter, som kan henføres under administration.
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
Medarbejder‐konto.
Namgyals køb af jord i Phaplu er stadig i venteposition og de forrige år overførte 60.000 kr står stadig
på hans konto. Der viser sig store vanskeligheder med at købe jord i Phaplu.
Basa WEP bliver nok først berørt i 2013 og støtte søges udefra, men der kan opstå udgifter i forb.m.
forundersøgelse og projekt‐ansøgning.
Bakanje SEP kommer til at køre under WEP foreløbig, men måske kan der forventes diverse ikke
ambassade‐budgetterede udgifter. Fx fra Medarbejder Konto.
Sagar‐Bakanje Skole Office er fuldt financieret og forventes at give en administrations‐indkomst på
40.000 kr
Sagar‐Bakanje School Reward Program bør gennemføres, da vi kan forvente gode resultater for kun
5.500 kr per år.
Chhirringkharka Skole rekonstruktion skal projektbeskrives og måske igangsættes, hvis det kan fuldt
financieres.
Kenja Forsamlingshus er Thøger i færd med at finde penge til, men først skal vi have
projektbeskrivelsen færdig fra Kenja WG.
Kenja Hospital bør vi begynde at kigge på og projektbeskrive, hvis vi kan få ordentlige aftaler i gang
med befolkningen i Kenja.
Vaskehuse er jo financierede af medlemmerne, og nu skal der sættes flere op.

Kornmøllerne er stort set byggede, men måske 1 eller 2 mere.
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, der svinger op og ned. Mange projekter
vil blot være ekspeditionssager for HP hvor omsætningen foregår via Rotary. Men med nye
Rotary‐projekter i 2012 vil der komme flere administratinsbidrag ind, men til gengæld forventes
færre tipsmidler. Derfor vil udgifter til kontorhold blive lavere, mens administrative rejser vil være
det samme. Projektudgifterne vil være præget af at WEP kommer til at betale en del af Runner
Service og nogle lønandele, ligesom Pilot‐WEP vil bortfalde. Formanden lovede at udgifterne ikke
kommer til at overstige indtægterne, hvorefter bestyrelsens budgetlægning blev anerkendt.
Kontingent 2013 fortsætter uforandret i forhold til 2012

7.

Valg til bestyrelsen
Sekretær Niels Larsen har besluttet ikke at genopstille og forlader dermed bestyrelsen, efter at have
beklædt posten som Sekretær i 8 år. Kurt takkede Niels for hans samarbejde gennem de mange
år, som nærmeste bestyrelses‐samarbejdspartner, og for hans afvikling af bestyrelsesmøderne i
Fredericia. Han kvitterede Niels med en lille vingave fra foreningen.
Kurt og Per stillede deres bestyrelsesposter til rådighed, så der blev kaldt på opstilling af
interesserede medlemmer. Sari Lange fra Roslev og Ida Hindbo fra Sdr. Stenderup meldte sig som
interesserede og blev straks klappet ind i bestyrelsen, hvorefter Kurt blev genvalgt og Per Steinø
gik af uden særlig forklaring eller debat. Per fik ligesom Niels en vingave og tak for godt
samarbejde igennem 8 år i bestyrelsen.

8.

Valg af revisor og suppleant
Thorkild Grantzau fra Viborg blev genvalgt som Bilagskontrollant.
Peter Ørum fra Frederiks blev genvalgt som Bilagskontrollantsuppleant
Sinne Christensen ønskede at udtræde som suppleant, hvorefter Per med glæde overtog denne post.
Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest (i.flg. vedtægterne inden 14 dage)

9.

Eventuelt
Der var ikke emner fremme under eventuelt.
Herefter takkede dirigent Wilbert Lyngsø for god ro og orden og gode indlæg under
generalforsamlingen.
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 22. Februar 2012
Anne‐Marie Lomborg!

