Himalayan Project
REFERAT
18. ordinære Generalforsamling
Tirsdag 1. Marts 2016 ‐ 18.00
på Højslev Kro
Fremmødt var 44, hvoraf 41 var ordinære medlemmer, 2 støttemedlemmer og 1 ungdomsmedlem
Regningen fra Højslev Kro lød på 7.524 kr, hvoraf deltagerne betalte 5.660 kr.
DonationBox rummede 1.076 kr
1.

Valg af dirigent, Wilbert Lyngsø
Referent: Anne‐Marie Lomborg
Stemmetællere: afventede behov (som ikke opstod)
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, idet den var indkaldt ved
udsendelse med B‐post den 1. Februar.

2.

Formandens beretning (ved Torbjørn Ydegaard)
DonationBox blev introduceret og smørlampen tændt.
Formanden udtrykne stolthed over, at vores projektstøtte‐forening formåede, i forbindelse med
forårets jordskælv, på få dage at supplere, så vi også blev en akut nødhjælpsforening som fik
fordelt presenninger til 1.110 ramte familier. Nu er vi gået i gang med genopbygningsarbejdet.
Et fælles projekt i bestyrelsen har været udgivelsen af Janaki’s bog, som nu er udgivet i en farve‐ og
en sort‐hvid udgave.
Derudover har nogle i bestyrelsen arbejdet med vedligeholdelse af to hjemmesider og en Facebook‐
side, samt udgivet 2 medlemsblade.
Formandens beretning blev godkendt.

Ledelsens beretning (ved Kurt Lomborg)
Medlemstallet var på generalforsamlingsdagen 293, hvilket vil sige at 15% af foreningens medlemmer
(12% af 2015 medlemmer) var mødt op.
Medlemstal var 373 i 2015 (244 ordinære medlemmer, 17 ungdomsmedlemmer og 112
støttemedlemmer) hvilket er en fremgang på 11 medlemmer i forhold til 2014. Men dette dækker
over at 17 er ophørt med at være medlemmer, mens 28 nye medlemmer har meldt sig.
Medlemstallet var 1. Marts 2016 på 293, hvilket vil sige at 42 flere har tegnet medlemskab i år
sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.
Medlemmernes geografiske fordeling var i 2015 fra Midtjylland 45% (167), Sjælland 19% (70),
Sønderjylland 4% (15), Østjylland 15% (55), Vestjylland 9% (32), Fyn 7% (27), Nordjylland 1% (4) og
udlandet 1% (3). Hermed kan Himalayan Project kaldes landsdækkende.
Antal Scholarshipmodtagere ved udgangen af 2015 var 184 og antallet af donorer 148, heraf danske
Donorer 126 og Donorer fra Tyskland og især Schwerin 22.
Der var i 2015 46 (37%) danske scholarship‐donorer der ikke var medlemmer og 80 (63%) der var.
Foreningen blev pr 1. januar 2009 godkendt efter Ligningslovens §8A. 119 scholarship donorer
benyttede skattefradraget på i alt 198.587 kr, mens 79 personer fik fradrag for donationer på i alt
188.891 kr. Ved træk% 33% har SKAT ydet tilskud til donorerne på i alt 127.834 kr.
HIPRON havde ikke ændret bestyrelse i årets løb. De havde heller ikke afholdt generalforsamling
ifølge vedtægterne i perioden 16. Juli til 15. September men det gjorde de så allersidst i Januar
2016.

Kontorstaben, Namgyal & Janaki, fungerer fortsat perfekt. De arbejder godt sammen og
udfører deres opgaver til tiden og for det meste uden anmærkninger. Tika Ram Rai har
sagt op, men vi forventer at han kommer igen. Resham Sunar er ansat som deltids
bogholder. Lønudgifter i alt 98.000 kr.
Der er behov for et nyt kontor, da pladsen er blevet for trang, men det vil bevirke at
huslejen vil stige fra 5.800 kr/år til ca 25.000 kr. Øvrigt kontorhold koster 19.000 kr
HPs Bestyrelse har efter sidste generalforsamling fungeret med Torbjørn Ydegaard som Formand,
Thøger Berg Nielsen som Næstformand, Allan Danfær som Sekretær og Niels Mathiasen som
Kasserer. Ulla Laier, Nanna Marie Kristensen og Kurt Lomborg fortsatte som menige medlemmer.
Per Steinø fortsatte som suppleant mens Flemming Worm blev valgt ind som suppleant.
Forsamlingen blev orienteret om det forestående valg til bestyrelsen, så forsamlingen under det
videre forløb af beretningen kunne forberede sig på valget. Niels, Nanna og Kurt er på valg og
genopstillede, mens Flemming Worm og Per Steinø genopstillede som suppleanter, og Thorkild
Grantzau og Peter Ørum genopstillede som forenings revisorer.
Bestyrelses‐ og udvalgs‐arbejdet
Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder og 1 mail‐bestyrelsesmøde.
Kommunikationsudvalget har ved Kurt udgivet 2 medlemsblade og vedligeholdt hjemmesiden
www.nepalhelp.dk mens Nanna har vedligeholdt hjemmesiden www.himalayan‐project.dk og
Namgyal en Facebook‐side under “Himalayan Project Nepal”.
Torbjørn, Allan og Kurt har udgivet bogen “Da Nepal Skælvede”.
HPs hjemmeside havde 3.726 besøgende imellem de sidste to GF mens der siden sidste GF har været
8.836.
Da Nepal Skælvede og Books on Demand blev præsenteret.
Herefter (klokken 18:45) blev videoen fra Chhirringkharka 2014 og 2015 startet og der blev indlagt 3/4
times pause til fortæring af 32 stk pariserbøf og 12 fiske‐retter.
Herefter fortsatte 2. del af beretning, ved Projektmager Kurt Lomborg:
Jordskælvene 25. April 2015 og 12. Maj 2015 blev beskrevet i teori og praksis og med særlig
fortælling om situationen ½ år efter.
Vores akutte indsats med 1.110 presenninger for 152.500 kr blev pointeret. De gav tag
over hovedet til 1.110 familier 3‐4 dage efter det andet jordskælv midt i en
regnvejrsperiode.
Forsamlingshuse: Forsamlingshuset i Themjeng blev indviet og Anne‐Marie gav kvindegruppen
50.000 Rs til et cementgulv i underetagen. Kvindegruppen i Patale ansøgte om et forsamlingshus
og fik 200.000 Rs til etableringen.
Kvindebanken har fået orden i regnskaberne og Saru Pradhan er overgået fra frivillig til at blive
aflønnet kasserer. Hun fik desuden en bærbar computer af HIPRON til sit regnskabsarbejde i
banken.
Kvindegruppen i Sete har været mere aktive end andre mht saving‐loan. De fremviste deres
regnskab, som var fuldstændeig i orden med stor aktivitet på lånesiden. Anne‐Marie donerede
50.000 Rs til yderligere små business‐lån.
Kvindegruppen i Chhimbu havde gjort ærlige forsøg på at føre regnskab, men det rodede og
udregningerne var forkerte. Samjhana Thami fik et lille lynkursus i rentesregning og viste sig
ganske kapabel. Hun fik som foræring den ene af HIPRONs 4 symaskiner.
WEPs symaskiner blev desuden foræret til Saru Pradhan for hendes store frivillige indsats og til
Saraswati Thami, fordi hun er fattig, og endelig fik Sakila Bashnet den symaskine, som var gået i
stykker, for den ville hun gerne reparere.
The‐projektet har lidt lidt under jordskælvet og folks alternative interesser. Vi afholdt en 4 dages
møderække i komiteen, hvor vigtigste var valget af byggegrund i Dingma til fabrikken, men også
etableringen af det nye elværk, afvikling af kursus og endelig ansættelse af Lhakpa Sherpa som

direktør.
Fuel‐crisis / Indian Fuel Embargo blev orienteret om. I perioden 23. September 2025 til midt i
Februar 2016 (5 måneder) ankom kun 10‐15% af behovet for brændstof (diesel, benzin, gas,
petroleum etc), ligesom store nationale donationer er udeblevet.
School reconstructions:
Chhirringkharka School var under bygning da jordskælvet kom og er nu under langsom
færdiggørelse. Forventes klar til begyndelsen af næste skoleår i April 2016.
Chhimbu Skole blev lettere beskadiget men blev hurtigt repareret for PONAs driftskonto. Toilettet er
stadig smadret, men vi afventer at DEO skal komme med et bidrag, før vi går i gang. PONA støtter
skolen med 50.000 kr årligt i de næste 5 år, hvor behovet for drift er ca 25.000 kr/år.
Sagar‐Bhakanje School tog alvorligt skade, bortset fra vores jordskælvssikrede 2‐etages bygning.
Resten af bygningerne er ubrugelige og enten fjernet eller benyttes som lager for
byggematerialer. Vi har igangsat udvidelse af skolegården, som nu næsten er tilendebragt.
Herefter skal vi i gang med først 2 bygninger finansieret af Skærsø‐fonden og PONA‐folundation.
Dernæst 2 bygninger, som vi håber bliver finansieret af RC Northbridge i Australien.
Vi har truet med at arbejde seriøst påat fyre 4 lærere. Ghita Basnet har selv søgt væk.
DEO vil næppe støtte os. Men Tendi Sherpa blev så bange at han har skiftet alkohol ud
med mælk.
Sagardanda School har foreløbig nedrevet 2 bygninger mens den 3. Fungerer som lager.
Genopbygningen af de to er finansieret. Vi mangler bage at finde håndværkerne. Deres toilet skal
genopbygges men er ikke finansieret.
Chaulakharka Higher Secondary School tog alvorligt skade og vi har skrevet kontrakt med
håndværkere om bygning af Gymnasieafdelingen. Budgettet er på 550.000 kr, hvoraf vi har
finansieret de 200.000 kr.
Scholarship programmet har nu kørt i 19 år. Anne‐Marie og Janaki stod for formaningerne og
uddelingen af støtte i efteråret. Janaki gennemførte erhvervsvejledning for de ældre klassetrin i
Bhakanje, for at give et mere realistisk syn på fremtidige erhvervsmuligheder. Janaki giver også
træning til de øvrige klassetrin i udfyldelse af elevernes regnskabsbøger.
Jangbu Sherpa har nu afsluttet sin Mastersuddannelse i Kina som Tandlæge og er nu
vendt hjem til Kathmandu. Han er blevet gift med Diksung Sherpa.
Asmita Rai har fået delvis friplads på et universitet i USA, hvor hun vil læse science og
måske dyrlæge. Hun har fået et studielån fra os til at komme i gang med.
Keshav Khanal er blevet færdig med Masters of Business Studies. Vi har med stor hjælp
fra Jacob Spalding i Skive leveret ham høreapparater, som vi endnu ikke er klar over om
fungerer.
Chhokpa Sherpa mangler et år i Master of Business Administration og må nu klare resten
af studietiden med et studielån fra os.
Samyam Khadka er blevet færdig som Dental Hygienist og blev gift i går. Der blev vist et
helt frisk billeder fra brylluppet.
Dinesh Magar har mistet sin donor, som ikke længere kan få råd til at støtte ham. Han
mangler 2 år til afslutning af 10. Klasse. Hans Østergaard ov ertog detn støtte.
4 piger er droppet ud fordi de er blevet gift efter krav fra familien, som har svært ved at
klare sig her efter jordskælvet.
Lhakpa Tamang stak en kniv i en kammerat, så nu skal vi overveje meget stramt, om han
kan støttes. Donor vakler, men politimanden Thøger sagde klart og tydeligt: NEJ!
Goma Bashnet fik knoglekræft i et ben. Det blev amputeret men hun døde.
Lhakpa Chhoti Sherpa er flyttet til Kathmandu og er muligvis røget ud i prostitution.
Britha Bahadur Tamang har modtaget 2.865 kr i støtte fra Foundation, men har fremover
fået donor. Karna Dhoj og Keshab Khanal har begge fået 101 kr fra foundation. I det nye
år forventes Chhokpa Sherpa at tage studielån fra Foundation.

Ambulanceprojektet er egentlig et Rotary‐projekt, men da støtte blev afvist fra Rotary Foundation
bakkede HP op om det gode projekt ved en indsamling blandt medlemmerne op til Jul, hvor
35.500 kr blev indsamlet. To af de tre ambulancer er leveret og fungerer i deres afsides regioner.
Den 3. er under klargøring i Kathmandu i øjeblikket.
Formandens og Ledelsens beretning blev godkendt uden indvendinger.
3.

Fremlæggelse af regnskab ved Niels Mathiasen
Alle regnskaber er tilgængelige på Hjemmesiden www.nepalhelp.dk
Foreningsregnskabet
De samlede indtægter var på 1.505.436 kr hvoraf 637.744 kr fortsat er bundne midler ved årets
udgang. Desuden indeholdes de også af Tipsmidler på 62.653 kr, som skal bruges
udelukkende til administration. De samlede administrationsudgifter var 79.731 kr. Samlede
projektudgifter var 808.251 kr. Kassebeholdningen var ved årets udgang 987.010 kr
På indtægtssiden skal især nævnes de personlige indsamlinger til Jordskælvskontoen med
588.958 kr.
Scholarship‐regnskab
Samlede indtægter var 259.804 kr, hvoraf 241.115 kr er indbetalt af scholarshipdonorer.
Kassebeholdningen var 233.147 kr ved årets udgang, hvoraf 168.162 kr foreligger som gæld til
studenterne, mens 64.985 kr er variabel formue under Foundation og Administration.
Scholarship‐udgifterne er især overførte scholarship på 204.936 kr. Administrationsudgifterne
dækkes, bortset fra en bankomkostning på 170 kr, af foreningskontoen, hvorfor 36.828 kr
indbetalt til administration er overført til foreningskontoen. Ligeledes er 108.144 kr fra
Foundation overført til foreningskontoen.
Formue på bank‐konti var totalt på 1.220.157 kr ved årets udgang.
Valuta‐kursen faldt voldsomt i årets begyndelse fra knap 17 NRS/DKR til lidt over 14 NRS/DKR for siden
med kraftige udsving steg til omkring 16 NRS/DKR ved årets udgang.
Administrations‐procent var i Danmark på 4,9%, men hvis Tipsmidlernes andel heraf fraregnes, så er de
kun på 0,2%. HIPRON administration udgør 8,3%.
Godkendelse med kommentarer
Foreningens interne revisor Thorkild Grantzau udtrykte sin tilfredshed med regnskabet, som viser
god og farverig styring. Ikke noget at komme efter.
Der blev spurgt ind til bundne og frie donationer, og hvorfor Salling Bank var valgt fra.
Dirigenten konstaterede at regnskabet hermed er godkendt.

4.

Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

5.

Kommende projekter (ved Kurt Lomborg)
Chhirringkharka Skole er ved at være færdigbygget, men valutatab og ekstra‐omkostninger vil give et
underskud på 70.000 kr i forhold til finansieringen.
Bakhanje Tea Coop er i første fase fuldt finansieret med investering i El‐værk, jord til fabrik, ansat
direktør og kursusvirksomhed.
Chaulakharka Skole er igangsat og kontrakt er skrevet med håndværkere og leverandører. Budgettet
er 550.000 kr og finansieringen er foreløbig med 200.000 kr.
Sagardanda Skole er finansieret og mangler bare ledige håndværkere for at gå i gang.
Sagar‐Bhakanje School er under forandring. Skolegården er ved at blive udvidet, hvilket ikke er
endeligt finansieret. 2 bygninger er finansieret, den ene med Skærsø‐fonden, og den anden med
PONA‐foundation. 2 andre bygninger kan snart igangsættes men er ikke finansieret.
Bhakanje Health Post indkøb af udstyr og medicin til ambitiøs Health Assistant er under afvikling.
Genopbygning af Healt Quarter skal igangsættes så snart vi har ledige håndværkere.

Bhakanje PONA‐SEP har været været noget i holdt efter jordskælvet, men skal til at i gang igen.
Scholarship og bonus til elever og lærere er kørende.
Bhakanje SEP kører videre med Kenja School Stationary Program, løn til Nuru Jangbu Sherpa og
ekstra undervisningsmidler til småskolerne fra tid til anden.
Chhimbu Skole er nu igen fuldt finansieret gennem PONA‐foundation. Lærer Pasi Sherpa er flyttet til
Kathmandu og en ny lærer er ikke ansat. Der går 38 elever på skolen.
6.

Budget og kontingent
Restbeholdningen fra 2015 viste at der er tilgængeligt 916.113 kr i frie ubundne midler, som kan
bruges til drift og projekter. Desuden 411.006 kr i bundne midler som kun kan bruges til specifikke
projekter. Derudover er der brugt 111.074 kr af to bundne konti, som først suppleres i 2016.
Budgettet for 2016 inkluderer projekter, som rækker ind i 2017 og også 2018. I 2016 forventes
indtægter på 1.662.000 kr især til bundne opgaver, men projektudgifter på 2.276.000 kr og
dermed et underskud på 624.000 kr, men når restbeholdningen fra 2015 indregnes vil der fortsat
være 592.045 kr til rådighed. Når der fraregnes bundne midler og ekstra til administration vil der
stadig være 417.539 kr til rådighed som frie midler
Projektbudgettet for 2016 er totalt set 2.000.000 kr, hvor især Chaulakharka skole indtil videre er
stærkt underfinansieret. Sagar‐Bhakanje skolegår og 2 bygninger søges finansieret af den
australske rotaryklub, men dette er ret usikkert.
Tipsmidler: Det forventes at vi når omkring 80.000 kr i 2016 da vores omsætning er stærkt forøget.
Budgettet blev herefter godkendt.
Kontingentet blev besluttet fortsat som hidtil.

7.

Valg til bestyrelsen
Niels Mathiasen genopstillede og blev genvalgt.
Nana Marie Kristensen genopstillede og blev genvalgt.
Kurt Lomborg genopstillede og blev genvalgt.
Flemming Worm og Per Steinø blev genvalgt som suppleanter.

8.

Valg af revisor og suppleant
Thorkild Grantzau 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
Leif Kristensen foreslog, at generalforsamlingen i fremtiden skulle udformes mere som et debatmøde
frem for en dias‐beretning.
Leif Kristensen mente at en liste over scholarship‐donorer, som findes på hjemmesiden, med
nævnelse af støttebeløb, ikke burde være offentligt tilgængelig. Det blev siden afklaret at det
drejede sig om Scholarship‐regnskabet hvori donornavne er nævnt.
Leif Kristensen mente at Scholarship Opkrævnings‐listen, hvori donornavne er nævnt, ikke bør sendes
ud til alle, men i stedet sendes ud individuelt.
Bente Harritz mente at kommentaren på medlemslisten, der fortæller hvorvidt der er indbetalt en
gave sammen med kontingentbetalingen, ikke burde være offentligt tilgængelig.
Ovennævnte indslag henvistes til Registerlovgivningen.
Bestyrelsen blev opfordret til at tage disse emner op på bestyrelsesmøde.
Herefter takkede dirigent Wilbert Lyngsø for god ro og orden

Formand Torbjørn Ydegaard takkede dirigent Wilbert 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 2. Marts 2016
Anne‐Marie Lomborg!

