Himalayan Project
REFERAT
16. ordinære Generalforsamling
Tirsdag 7. April 2014 ‐ 18.00
på Højslev Kro
Fremmødt var 55, hvoraf 49 var medlemmer
Regningen fra Højslev Kro lød på 8.095 kr, hvoraf deltagerne betalte 6.835 kr.
DonationBox rummede 824,50 kr
Oprindelig var Generalforsamlingen berammet til 4. Marts, men pga Kurt’s uheld med hjernerystelse blev
den udsat til denne dato.
1.

Valg af dirigent, Wilbert Lyngsø
Referent: Anne‐Marie Lomborg
Stemmetællere: Ole Gorm Petersen og Georg Rathjen
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var blevet uberettiget aflyst og at indkaldelsen til
denne generalforsamling var kommet for sent ud (17 dage) men da ingen tilstedeværende
ønskede at gøre indsigelser blev generalforsamlingen erklæret gyldig.

2.

Formandens beretning (ved Torbjørn Ydegaard)
DonationBox blev introduceret og smørlampen tændt.
Medlemstallet var på generalforsamlingsdagen 278, hvilket vil sige at 18% af foreningens medlemmer
(14% af 2013 medlemmer) var mødt op.
Medlemstal var 358 i 2013 (245 ordinære medlemmer, 18 ungdomsmedlemmer og 95
støttemedlemmer) hvilket er en tilbagegang på 2 medlemmer i forhold til 2012. Men dette
dækker over at 19 er ophørt med at være medlemmer, mens 17 nye medlemmer har meldt sig.
Medlemstallet var 6. April 2013 på 297, hvilket vil sige at 19 færre har tegnet medlemskab i år
sammenlignet med samme dato sidste år. Ud over de manglende gentegninger, er en del
overgået til støttemedlemskab, idet der er 18 flere støttemedlemmer og 36 færre ordinære
medlemmer i forhold til samme dato sidste år.
Medlemmernes geografiske fordeling var i 2013 fra Midtjylland 43% (155), Sjælland 18% (66),
Sønderjylland 6% (22), Østjylland 16% (56), Vestjylland 6% (21), Fyn 8% (27), Nordjylland 2% (6) og
udlandet 1% (5).
Antal Scholarshipmodtagere ved udgangen af 2012 var 196 og antallet af donorer 150, heraf danske
Donorer 128 og Donorer fra Schwerin 22.
Der var i 2013 33 (26%) danske scholarship‐donorer der ikke var medlemmer og 95 (74%) der var.
Foreningen blev pr 1. januar 2009 godkendt efter Ligningslovens §8A. 99 scholarship donorer
benyttede skattefradraget på i alt 166.435 kr, mens 29 personer fik fradrag for donationer på i alt
82.595 kr. Ved træk% 38% har SKAT ydet tilskud til donorerne på i alt 94.631 kr.
HIPRON har ikke ændret bestyrelse i årets løb. De har heller ikke afholdt generalforsamling ifølge
vedtægterne i perioden 16. Juli til 15. September og i øvrigt heller ikke siden. Endvidere tilsiger
HIPRONs vedtægter, at der skal optages medlemmer, hvilket sker i begrænset omfang. Sonam
Doka Sherpa og Madhur Shrestha er rejst til Amerika og Ngawang Dolma Sherpa er på vej til
Australien, så de har forladt bestyrelsen, men ingen nye er valgt ind.
Kontorstaben fungerer fortsat perfekt. De arbejder godt sammen og udfører deres
opgaver til tiden og for det meste uden anmærkninger.

Ambika Maharjan sagde i juni op som Project Coordinator og Kul Prasad Rai overtog posten.
Saraswati Khadka fungerer godt som Project Assistant. De tre Social Mobilizers fungerer ikke
tilfredsstillende og mobiliserer ikke ret meget. De sagde alle tre op men Nisha Tamang og
Bhagawati Basnet trak deres opsigelse tilbage, mens vi skyndte os at få smidt Sarita Basnet ud og
ansætte Kamala Pradhan i stedet. Samarbejdsklimaet mellem HP og Bakanje WEP har ikke været
optimalt på noget tidspunkt. Da projektet reelt henhører under HIPRON har WEP ikke direkte
behov for HP. Kul var tæt på at sige op/blive fyret i januar, men han fik endnu en chance for at
vise action, hvilket endnu ikke rigtig er sket; men nu er det for sent at gøre noget ved det.
HPs Bestyrelse har efter sidste generalforsamling fungeret med Torbjørn Ydegaard som Formand,
Flemming Worm som Næstformand, Allan Danfær som Sekretær og Sari Lange fik posten som
Kasserer. Thøger Berg Nielsen og Kurt Lomborg fortsatte som menige medlemmer, mens Ida
Hindbo overlod rollen som menigt medlem til suppleanten Per Steinø da hun først i februar rejste
til Nepal. Da hun kom hjem meldte hun sig ud af bestyrelsen, så Per Steinø måtte overtage posten
indtil denne generalforsamling. Desuden valgtes Niels Mathiasen som 2. Suppleant.
Forsamlingen blev orienteret om det forestående valg til bestyrelsen, så forsamlingen under det
videre forløb af beretningen kunne lade sig motivere til at stille op. Kurt Lomborg er på valg og
genopstiller. Per Steinø er på valg og er helst fri, men modtager genvalg, hvis der ikke kan findes
andre interesserede. Sari Lange er på valg og genopstiller ikke. Det anbefales derfor at opstille to
nye kandidater til bestyrelsen, ligesom det anbefales at begge suppleant‐poster besættes.
Bestyrelses‐ og udvalgs‐arbejdet
Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder og 2 mail‐møde.
Handicap‐udvalget har afholdt flere møder, men er nu opløst.
Kommunikationsudvalget har udgivet 2 medlemsblade og vedligeholdt hjemmesiden
Skole‐ og Pædagogik udvalget har ikke afholdt møder. Men Leif og Bodil var i Nepal i april‐maj.
HPs hjemmeside har haft 2.375 besøgende siden sidste GF. Heraf er 62% danske, 32%
engelsksprogede, 1% tyskere og 5% fra hele Verden. Ikke noget imponerende besøgstal. Det er
ret tydeligt at antallet af besøgende er størst i forbindelse udsendelse af medlemsblad og
afholdelse af generalforsamlingen. Medlemsbladet ligger nu som pdf‐fil med billeder i en
fornuftig opløsning, så medlemmer kan sende bladet videre omkring.
Herefter blev Sete Women Groups kokkekursus præsenteret og der blev indlagt 3/4 times pause til
fortæring af 50 stk pariserbøf og 3 vegetar‐ret. Imens kørte en film med en helikopter‐tur fra KTM
til PPL.
Herefter fortsatte 2. del af beretning, ved Projektmager Kurt Lomborg:
Scholarship, Anne‐Marie og Janaki var hovedansvarlige for Scholarship uddelingen og kontrol af
Account Book i efteråret. The Three Sherpa Sisters blev præsenteret, ligesom de Four Khadkas,
som begge hold er ved at være igennem deres uddannelsesforløb. Janaki kommer til Danmark og
vil give en præsentation på Højslev Kro tirsdag 27. Maj kl. 18. Buddhi Bhd. Thami dumpede
ligesom 16 andre til eksamen sidste år og går nu til re‐eksamen. 24 andre går til afsluttende
eksamen nu. Samjhana Thami er også en af dem, men hun klarer den næppe, men hun er specielt
udsat pga sin pukkelryg. Tsering Doma Rai læser Master of Business Administration og er begyndt
at hjælpe på vores kontor med regnskabet. Pasi Sherpa kom gennem nåleøjet til sygeplejeskolen i
Dharan med delvis friplads. Dendi’s far har kræft og han har tigget donor (Hestbechs) om hjælp
til faderen, men de øger i stedet støtten til ham selv. Dorje Tamang’s bedstefar er nu også død, så
han er helt alene. Nu har han droppet skolen og er blevet æseldriver. Lhamu Sherpa har vistnok
droppet 10. Klasse og er blevet gift. Ang Lhakpa Sherpa dumpede og gik i depression; men er nu
kommet for godt op og har misbrugt sin støtte. Chhokpa Sherpa får massiv støtte fra donor til de
sidste to års MBA, desuden omkring 4.000 kr fra Foundation og et Studielån på knap 5.000 kr.
Der blev i 2013 indbetalt 15.499 kr til Foundation og 19.534 kr blev tilbagebetalt fra Pema
Sherpas lån. Der blev udbetalt 4.681 kr til Chhirring Jangbu Tamang som afslutter 10.

Klasse nu til april. Og 960 kr til Britha Bahadur Tamang som afslutter 12. Klasse. Og
Santosh Bashnet fik 5.022 kr til CMA‐uddannelse. Der stod fortsat 139.695 kr på
Foundation ved årets udgang. Chhirri Lama, som dumpede i 10. Klasse, er nu også blevet
gift. Hans donor har overtaget Pasang Phuti Sherpa med 992 kr/år.
Thor Bartens har endnu en gang svigtet 4 børn, som alle fire er hårdt trængende og gode
skoleelever. De blev alle 4 overtaget af de gode medlemmer: Pasang Sherpa (Georg &
Kirsten Rathjen), Tenji Ghale (Hans Østergaard), Phuti Sherpa (Sif Schmidt Stewart‐Ferrer)
og Shyam Dhoj Thami (Inga & Aage Hillersborg).
Keshab Khanal har brug for 17.000 kr over 2 år. Hestbech og Merkelsen udtrykte ønske
om at hjælpe.
Bakanje WEP har fortsat kontor i Kenja.
Kenja Meeting Hall har ventet 2½ år på grønt lys. For 2½ måned siden fik vi at vide at tilsagn var
på vej. For 1 måned siden fik vi tilsagnet. For ½ måned siden ankom pengene ‐ 19% af budgettet.
Pengene skal være brugt den 25. Maj 2014. Vi skal finde 53.640 kr andetsteds.
WEP Ambika Maharjan magtede ikke opgaven som Project Coordinator og sagde op. Hun blev
erstattet af Kul Prasad Rai. Også Sarita Bashnet sagde op og blev erstattet af Kamala Pradhan.
Hele WEP staben er ansat af HIPRON under Danske Ambassade. Vi ansatte under HP
landbrugstekniker Khadga Raj Ghimere foreløbig for et år, til at hjælpe kvindegrupperne i gang
med især drivhuse og køkkenhaver. Under efterårsbesøget arbejdede Namgyal og Kurt
intensivt med staben for at få dem aktiveret. Men det viste sig overmåde svært.
WEP har nu etableret 9 kvindegrupper og en fælleskommunal gruppe i Bakanje . Der er givet
intensive kurser i Rettigheder og Pligter. Der har været flere kurser om hygiejne, sundhed og
ernæring, førende til at der nu er bygget 200 toiletter og en del vaskehuse. Der er færre
fødsler og langt højere fokus på sundhed. Kursus i landbrug, havebrug og husdyrbrug hjar ført
til flere køkkenhaver, flere the‐buske og nu er dyrlægestuderende hvis uddannelse er betalt af
HP. Kurser i Andelsbevægelse har ikke været i fokus, men Kvindebanken i Bakanje er dog
etableret. Advocacy har ikke givet den ønskede forståelse for pligter til selv at drive klinik og
skole. Formulering af projektforslag er stadig meget svag og her fungerer Social Mobilizers
ikke optimalt. Der skal fokuseres mere på økonomistyring især i de 8 mikrokredit selskaber i
de enkelte kvindegrupper, samt i kvindebanken og sygruppen.
Projekter affødt af WEP.
Vaskehusene blev ikke den forventede succes. Vi har kun bygget 2. Sagardanda Skole
solvandvarmer har ikke været i drift længe. Men i dag har 93% af husstande eget toilet og 56%
eget vaskerum. Så efter at have støttet VDC‐sekretærens ønske om at få ophængt 7
udhængskabe, har vi 41.000 kr tilbage, som vaskehusdonorerne har godkendt at bruge til
drivhuse i stedet.
Demonstrationskøkkenhaven i Sete er etableret af Khadga Raj med drivhus og klargøring til
såning.
Drivhuse bygget solidt i træ, hvor HP giver 2/3 tilskud til plastik forventes at komme op på
150, hvoraf de 45 allerede er bygget med hjælp fra Bakanje Youth Club, som har fået 6.000 kr
til støtte for danse‐ og wolleyball‐træning. Skive Inner Wheel Klub har doneret 10.000 kr til
formålet også, så med et tilskud på 300 kr til hvert drivhus, kan der etableres 150 af dem.
Frøforsyningen er et nyt projekt som er under gennemførelse lige nu, hvor Khadga Raj har
været i Kathmandu, for at købe frø for foreløbig 35 husstande. Al denne produktion af
grøntsager vil dels blive fortæret lokalt, men også ført til marked, nu hvor vejbyggeriet
nærmer sig. Men produktionen vil langt overstige afsætningen, så etablering af ketchup‐
fabrik er overvejet.
The‐fabrikken er ved at opstå som en idé i Bakanje. Antallet af Thebuske er nu steget fra
2.250 buske til mere end 24.000 buske, med en mulig produktion op imod 10 tons. Et forsøg
på at lave rigtig sortt the ved rubbing, fermentering og tørring lykkedes ganske godt.

Elforsyning fra Korem Electricity på 80 kW som står stille i dag timerne er i diskussion i
landsbyerne. Det er ansl ået, at der kan levers 20‐25 kW strøm i Sagar.Bakanje eller Sete for
små 100.000 kr.
Skole uniform syning i Chhimbu foregår i øjeblikket til Chhimbu Skoles 30 elever, og et initiativ
køre for at få en aftale i stand med Kenja Skole. Men ingen fører sig helhjertet frem. Under WEP
gives der i øjeblikket intensiv sytræning. Idéen om en klædefabrik blev igen nævnt uden den store
begejstring.
Klinikken i Chhirringkharka opererer med i gennemsnit 2‐4 behandlinger dagligt, eller 6 besøg
pr husstand pr år, når klinikken er aktiv, men endnu ingen fødsler.
Lægeboligen i Sagar‐Bakanje er endnu ikke helt færdig. Men Santosh Bashnet var klar til at
flytte ind, da han blev ramt af hjernebetændelse.
LAJINA’s Projekt gik i vasken. Hun fik ikke organiseret det ordentligt og ingenforældre ville
sende deres børn til Kathmandu med Lajina til behandling. Så de donerede 2.000 kr skal finde
et nyt formål.
Handicap‐projektet er lukket ned, da det måtte erkendes at projektet ville blive meget svært at holde
bæredygtigt. Ang Ngyima har stadig planer om at bygge et alderdomshjem på grunden over Phaplu.
Så de der har lyst kan involvere sig. Det blev foreslået at medlemmerne kunne investere i en
ældrebolig i øverste etage af hjemmet. En ældrebolig som kan bebos af HPs medlemmer.
Skoleprojekter:
Sagar‐Bakanje Skoles nye kontor‐lærerværelse og 2 klasseværelser er næsten helt færdig nu.
Namgyal nægter fortsat at godkende de sidste detaljer, men det forventes at projektet kan
afsluttes her i foråret. Bygningen er af mange Stakeholders blevet udnævnt til hele distriktets
smukkeste bygning. Projektet støttes af Margrethe og Jørgen Vestergaards Fond, som
administreres af Nykøbing Mors Rotary Klub.
Ringmo Skole er fortsat meget længe undervejs, fordi der har været mangel på lokal og betalelig
arbejdskraft. Men der er heller ikke gået på akkord med kvaliteten. Projektet støttes af Sydthy
Rotary Klub, men vi kan stadig ikke godkende de sidste detaljer af dette projekt. En Rotary Klub
fra Sidney viderefører et projekt ovenpå vores. Den af os lovede vandvarmer er leveret og under
opsætning. Projektet forventes afsluttet her i foråret.
Chhirringkharka Skole skal til at starte op på en ny grund doneret af Chhewang Sherpa.
Projektbeskrivelsen er under udarbejdelse. Helene og Bonnik Hansens Fond har lovet os 200.000
kr til projektet, ligesom DEO har lovet de sædvanlige 5‐600.000 Rs.
Kenja Skole har vi lovet at gøre noget ved, hvis de kunne udsætte lappeskrædderierne som DEO har
indledt. Men de er nu i gang med at bygge to lokaler, så vi trækker os nok fra dette projekt.
Chhimbu Skole har nu 5 lærere til 27 elever plus 7 børnehaveklasse‐børn. Men lærerne er glade og
tilfredse og møder op hver dag og gør deres bedste. De ved udmærket, at jo flere de er, jo
hurtigere forsvinder pengene. Der er 56.000 kr tilbage i kassen og de forbruger 20‐22.000 kr om
året. De to unge kvindelige lærere koster 7.400 kr om året. Når kassen er tom, er der ikke planer
om at vi vil fortsætte støtten.
Bakanje SEP blev gennemført af Leif og Bodil i foråret og de gav en præsentation af deres oplevelser.
De gav træning til både lærere og elever. Chhimbu skole blev rost lidt, især de to unge kvindelige
lærere, som måske kunne spares væk. Men Sagar‐ Bakanje Skole giver de ikke meget for.
Kritikken var ubønhørlig og uden formildende omstændigheder. Leif opforderede bestyrelsen til
at arbejde for opgradering af skolernes kvalitet i Bakanje. Torbjørn og Leif aftalte et møde i
Skoleudvalget i foråret mhp planlægning af en indsats.
Skolekomiteens nye strategi i Sagar‐Bakanje blev beskrevet i efteråret med skrappe tiltag overfor
dovne og fordrukne lærere og elever, kontrolleret af formanden og skoleinspektøren. Samtidig
har et nyt skolecirkulære forlangt eksamination af lærere over hele landet, hvilket har bevirket at
halvdelen af lærerne på Sagar‐Bakanje Skole dumpede og skal udskiftes. Desværre ikke de to
mest fordrukne.

Junbesi Sewer and Fertilizer Project er beskrevet som forslag til Hedeselskabet og afventer en
stillingtagen fra deres side.
Jordløse landarbejdere i Bakanje. Under et møde i Chhimbu blev jordløses vilkår afdækket. Flere Thami
har ingen jord og bor i simple bræddehytter, mens mange har 500‐1000 m2 jord og hus af varierende
kvalitet. Deres indskomst er 30‐50% af afgrøden og en meget begrænset pengeøkonomi. Måske kan
der åbnes et projekt, hvor vi opkøber jord og fordeler den til de jordløse.
Ram og Laxman House Project er under udførelse. De to muskelsvindsramte drenge, deres mor lillebror
og lillesøster er nu ved at få bygget et fint lille stenhus til erstatning for det utætte træhus. Gitte
Lynge Egholm finansierede Laxmans sygehusbehandling og diagnose med 18.811 kr. 20 medlemmer
donerede 14.950 kr til huset, Nykøbing Mors Inner Wheel Klub donerede 1.370 kr, men det var
Skivehus Rotary Klubs hurtige donation på 10.000 kr, som satte projektet i gang for alvor. Det
forventes at deres hus står fuldt færdigt sidst på foråret.
3 Ambulancer til 3 afsides distrikter har i princippet ikke noget med HP at gøre, men kommer
forhåbentlig til at køre i regis af Skivehus Rotary Klub.
Formandens og Ledelsens beretning blev godkendt uden indvendinger.
3.

Fremlæggelse af regnskab (ved Kurt)
Alle regnskaber er tilgængelige på Hjemmesiden www.nepalhelp.dk
Foreningsregnskabet
Kassebeholdningen er efter 2 års fald atter blevet positiv. På Henlæggelseskonti henstår
derudover 62.222 kr, så foreningens samlede formue ved udgangen af 2013 er 146.114 kr.
Indtægterne var i 2013 249.137 kr. Administrationsudgifterne var 83.162 kr og
Projektudgifterne 131.160 kr.
Tilskud fra Tipsmidler var i 2013 63.020 kr som indgik på kontoen 8. Januar, men skulle være
brugt til administration inden 31. December 2013.
På indtægtssiden skal især nævnes de personlige indsamlinger til Lajina’s projekt med 3.000 kr og
til Ram & Laxman projektet med omkring 44.000 kr. Medlemskontingenter udgjorde knap
26%.
Administrationsudgifterne er ret høje som følge af tilskuddet fra Tipsmidler. Udgifterne er præget
af Kurt’s administrative rejse samt kontorhold.
Scholarship‐regnskab
Kassebeholdningen var 296.128 kr ved årets udgang, hvoraf 150.093 kr foreligger som gæld til
studenterne, mens ca 146.065 kr er variabel formue under Foundation, Administration og
Reservekapital.
Scholarship‐udgifterne er især overførte scholarship på 176.664 kr. Administrationsudgifterne til
Nepal er ret stabile. I 2013 på 8.738 kr, mens de er lave i Danmark, på under 7.000 kr. Men alt
i alt en positiv balance på 76.471 kr.
HIPRON‐regnskab
HIPRON omsatte i 2013 356.030 kr, hvoraf 44% til Scholarships, 23% til administration og 33% til
projekter. Administrationen på 87.025 kr består 74% af lønninger og 3,5% til Trek‐udgifter og
22,6% til kontorhold.
HIPRON havde samlede indkomster på 366.106 kr, hvoraf scholarship indkomst fra HP udgjorde 42%,
projektindkomst fra HP 37%, projektindkomst fra externe kilder 6%, administrationsbidrag fra
HP på 12% og fra externe kilder 3%.
Total‐omsætningen nåede 544.154 kr i 2013, mens administrative udgifter beløb sig til 86.850 kr og
projektudgifterne til 541.792 kr og årets total‐balance var positiv med ca 2.382 kr. Når vi lægger
450.000 kr til omsætningen i Nepal for Bakanje WEP og Sagar‐Bakanje Skole, så er vores tilførsel af
økonomi til Nepal omkring 1.000.000 kr.
Formue på bank‐konti er fortsat jævnt stigende for Scholarship konto, men stabil i foreningskontoen
efter et par år med stærkt fald. Henlæggelseskonti er under langsom afvikling. Så sammenlagt ses en

stabiliseret tendens
Valuta‐kursen steg voldsomt i efteråret så den sluttede 16% højere ved årets udgang og 32% højere end
den var for 3 år siden. Dette svarer nogenlunde til inflationen.
Administrations‐procent var i Danmark på 15,9%, men hvis Tipsmidlernes andel heraf fraregnes, så er
de kun på 4,3%.
Godkendelse med kommentarer
Foreningens interne revisor Thorkild Grantzau udtrykte sin tilfredshed med regnskabet, som viser
god og farverig styring. Ikke noget at komme efter.
Ingen kommentarer indkom fra deltagerne.
Dirigenten konstaterede at regnskabet hermed er godkendt.
4.

Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

5.

Kommende projekter (ved Kurt Lomborg)
Chhirringkharka Skole har et foreløbigt budget på 300.000 kr som er stort set finansieret.
Kenja Meeting Hall har et budget på 76.000 kr, som mangler en finansiering på 53.640 kr
Basa WEP er udsat eller droppet
Bakanje WEP vil medføre understøttende projekter. Løn til Khadga Raj Ghimere på 12.000 kr.
Drivhusprojektet på 51.000 kr som er indsamlet til formålet. Frøprojektet på 11.000 kr.
Pengeskab til Kvinde‐banken på 5.000 kr. Diverse småprojekter på 10.000 kr. Bakanje Electricity
kun hvis donor kan findes. The‐fabrikken kun hvis donor kan findes.
Bakanje SEP burde kunne gennemføres med støtte fra Danida’s Civilsamfundspulje. Derudover Kenja
Stationary Program med 3.000 kr og Nuru Jangbu Løn på 12.000 kr som fra nu af gradvist vil blive
mindre, da han er blevet meddelt, at han fremover ikke vil modtage lønstigning.
Chhimbu Skole har 56.188 kr tilbage på kontoen og forventes at bruge 22.000 kr i 2014, hvilket vil
sige, at der er tilbage til 2½ års drift, med mindre mere kommer ind.
Tipsmidler: Det forventes at vi når omkring 65.000 kr i 2014. 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 Medarbejder‐
konto.

6.

Budget og kontingent
Budgettet viste et underskud på 121.500 kr, da de samlede indtægter kan forventes at blive 707.000
kr, hvis der ikke gøres en ekstraordinær indsats., mens udgifterne vil rende op i 828.500 kr med
de ovenfor skitserede projektudgifter. Foreningen lever af at gennemføre projekter i Solu, så en
beskæring af disse udgifter vil være uheldig.
Budgetunderskuddet kan indhentes ved at forbruge foreningens kassebeholdning på 46.000 kr, som
jo hidrører fra indsamling til vaskehuse, som er konverteret til drivhuse. De resterende 72.500 kr
blev af Kurt foreslået indhentet fra Scholarship kontoens reservekapital på 109.000 kr. Denne
reservekapital fremkommer, når Foundation er fastlåst til 75.000 kr som minimum.
Leif Kristensen slog til lyd for at Scholarship‐afdelingen er vores kerneprogram og han ville være ked
af at der blev taget derfra til projekter. Hertil svarede Kurt, at de vil gå til beskæftigelsesprojekter,
som sikrer at vore scholarship‐børn vil kunne skabe indkomst lokalt, når vi har afsluttet deres
uddannelse.
Et andet spørgsmål gik på om Ambassaden ikke kunne afholde de WEP relaterede udgifter. Dels
indgår det ikke i vores meget stive Ambassade‐budget og dels forlanger Ambassaden, at HP
støtter op om WEP med denne slags understøttende projekter.

Hans Østergaard foreslog at bestyrelsen går ind i aktiv fundraising hos fonde og lignende. Dette
understøttede Kurt, med bemærkningen at dette ikke kun er en bestyrelsesopgave, men en
opgave for aktive medlemmer.
Budgettet blev godkendt med overvældende majoritet.
Kontingentet blev besluttet fortsat som hidtil.
7.

Valg til bestyrelsen
Kurt Lomborg genopstillede og blev genvalgt.
Sari Lange genopstillede ikke, hvilket blev taget til efterretning.
Nanna Marie Kristensen var villig til at opstille og modtog valg til bestyrelsen.
Per Steinø genopstillede, hvis vi ikke kunne finde andre, der ville lade sig opstille. Suppleant Niels
Mathiasen var villig til at opstille og modtog valg til denne post.
Per Steinø blev indvalgt som suppleant.
Ulla Laier stillede op til den anden ledige suppleant post og modtog valg

8.

Valg af revisor og suppleant
Thorkild Grantzau fra Viborg blev genvalgt som foreningens interne Revisor
Peter Ørum fra Frederiks blev genvalgt som Revisorsuppleant omend han var fraværende.
Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest (i.flg. vedtægterne inden 14 dage)

9.

Eventuelt
Herefter takkede dirigent Wilber Lyngsø for god ro og orden
Formand Torbjørn Ydegaard takkede dirigent Wilber Lyngsø for god styring af generalforsamlingen,
og de fremmødte medlemmer for deres fremmøde.
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 9. April 2014
Anne‐Marie Lomborg!

