Himalayan Project
REFERAT
19. ordinære Generalforsamling
Torsdag 2. Marts 2017 ‐ 18.00
på Højslev Kro
Fremmødt var 50, hvoraf 39 var ordinære medlemmer, 10 støttemedlemmer og 1 ungdomsmedlem
Regningen fra Højslev Kro lød på 8.120 kr, hvor deltagerne betalte hele beløbet (pariserbøf/fiskeret
130 kr, øl/vand 20 kr, glas vin 40 kr).
DonationBox rummede 1.585 kr
1.

Valg af dirigent, Egon Andersen
Referent: Anne‐Marie Lomborg
Stemmetællere: Charlotte Bondam og Marie Egebjerg Jensen
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, idet den var indkaldt ved
udsendelse med B‐post den 6. Februar.

2.

Formandens beretning
DonationBox blev introduceret og smørlampen tændt.
Den afgående Formand Torbjørn Ydegaard takkede via et videoklip fra Scoresbysund for sine 8 år i
bestyrelsen.
Fungerende formand Thøger Berg Nielsen bød velkommen, læste en hilsen op fra Namgyal og gav
orden til Kurt.

Ledelsens beretning (ved Kurt Lomborg)
Bestyrelses‐ og udvalgs‐arbejdet
Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder og 1 mail‐bestyrelsesmøde.
Kommunikationsudvalget har ved Kurt udgivet 2 medlemsblade og vedligeholdt hjemmesiden
www.nepalhelp.dk mens Nanna arbejder på at opgradere hjemmesiden www.himalayan‐
project.dk og Namgyal en Facebook‐side under “Himalayan Project Nepal”.
Medlemstallet var på generalforsamlingsdagen 289, hvilket vil sige at 18% af foreningens medlemmer
(14% af 2016 medlemmer) var mødt op.
Medlemstal var 371 i 2016 (250 ordinære medlemmer, 12 ungdomsmedlemmer og 109
støttemedlemmer) hvilket er en tilbagegang på 2 medlemmer i forhold til 2015. Men dette
dækker over at 30 er ophørt med at være medlemmer, mens 28 nye medlemmer har meldt sig.
Medlemstallet var 2. Marts 2017 på 289, hvilket vil sige at 4 færre har tegnet medlemskab i år
sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.
Medlemmernes geografiske fordeling var i 2016 fra Midtjylland 45% (166), Sjælland 18% (67),
Sønderjylland 4% (14), Østjylland 17% (63), Vestjylland 9% (32), Fyn 6% (21), Nordjylland 1% (4) og
udlandet 1% (4). Hermed kan Himalayan Project kaldes landsdækkende.
Antal Scholarshipmodtagere ved udgangen af 2016 var 164 og antallet af donorer 141, heraf danske
Donorer 120 og Donorer fra Tyskland og især Schwerin 21.
Der var i 2016 27 (22%) danske scholarship‐donorer der ikke var medlemmer og 93 (78%) der var.
Foreningen blev pr 1. januar 2009 godkendt efter Ligningslovens §8A. 85 scholarship donorer
benyttede skattefradraget på i alt 150.739 kr, mens 37 personer fik fradrag for donationer på i alt
100.657 kr. Ved træk% 30% har SKAT ydet tilskud til donorerne på i alt 75.419 kr.

HIPRON har ændret bestyrelse i årets løb. De havde ikke afholdt generalforsamling ifølge
vedtægterne i perioden 16. Juli til 15. September men det gjorde de i Januar 2017.
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 endeligt op og er blevet erstattet af Dendi Sherpa. Resham Sunar er ansat som
deltids bogholder.
Vi har fortsat det samme kontor, hvor huslejen er 5.800 kr/år, og øvrigt kontorhold koster
19.000 kr, så samlede driftudgifter til HIPRON nærmer sig 150.000 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. Thøger, Allan og Ulla er på valg og
genopstiller, mens Torbjørn, som er flyttet til Grønland ønsker at udgå af bestyrelsen. Flemming
Worm og Per Steinø ønskede ikke at genopstille. Peter Ørum genopstiller som forenings revisorer,
men desværre afgik Thorkild Grantzau ved døden for en måned siden efter to års sygdom. Han
blev æret med en sang fra Nepal og hans Aase med en buket blomster.
Herefter (klokken 18:32) blev indlagt 35 minuters pause til fortæring af 38 stk pariserbøf og 12 fiske‐
retter.
Klokken 19:08 fortsatte 2. del af beretning, ved Projektmager Kurt Lomborg:
Adgangsvejene til Solu blev præsenteret.
Mette og Niels præsenterede en lille diasserie fra deres tur i efteråret.
Ulla viste billeder og forklarede om PONA‐SEP med lærertræning og scholarship i efteråret.
Kurt tog over og indledte med billeder omkring jordskælvet og den manglende genopbygning af
befolkningens hjem
Bhakanje School’s miserable nødskole og genopbygningsarbejdet blev vist. Udvidelsen af
skolegården og bygningen af den høje mur, som gav anledning til mange fortrædeligheder, som
dog blev løst. RRN‐building er nu færdig med murværk og tagkonstruktionen går i gang.
Forhandlingen med bygmester Kami Chhirring Sherpa omkring Science Lab er gået i gang, og
eksempler på arbejdstegninger blev vist.
Sagardanda School er genopbygget til det niveau, som pengene rakte til. Der blev ikke råd til
opsætning af træpaneler og et nyt bliktag.
Chhirringkharka School er nu næsten færdig. Tre rum mangler at få opsat træpaneler og mange
mangler på toilettet skal rettes, men dette forventes færdig inden monsunen starter.
Chhimbu Skoles toilet har vi stadig ikke fundet penge til.
Chaulakharka Skole er nu ved at skride hastigere fremad. Fundamentet er færdigt og mange
materialer er anskaffet. Tømrere og murere er i gang med byggeriet i et godt tempo. Eneste
problem er, at denne skole mangler mange penge.
Forsamlingshuse: Forsamlingshuset i Themjeng blev indviet sidste år og Anne‐Marie gav
kvindegruppen 50.000 Rs til et cementgulv i underetagen. Kvindegruppen i Patale ansøgte sidste
år om et forsamlingshus og fik 200.000 Rs til etableringen, og i efteråret var vi til indvielse og gav
dem yderligere 50.000 Rs til cementgulv, fordi de havde været så dygtige med regnskaber og en
rigtig god frokost.
Kvindegruppen i Sete inviterede på middag fordi de blev rost så meget sidste år. Det er vigtigt at
holde humøret oppe hos befolkningen og ikke mindst kvinderne.
The‐projektet afholdt Bhakanje Tea Day i efteråret med besøg Perchs Thehandel i København og
Thehandler Ganga Rai fra Kathmandu. Her præsenterede 45 thefarmere 65 prøver af

hjemmelavet the, som gennemgående var af ret høj kvalitet. Grunden i Dingma, hvor der skal
bygges thefabrik, blev præsenteret. Vejbyggeriet nærmer sig og etableringen af
elektricitetsværket er nært forestående.
Scholarship programmet har nu kørt i 20 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.
Sermilla BiKa, Rajani Tamang, Chhirring Tamang, Dendi Sherpa, Pasi Lhamu Sherpa,
Asmita Rai, Pemba Lhamu Sherpa, Ganga Maya Rai, Kamala Thami, Devin Bashnet, Subita
Thami blev trukket frem fordi der var noget særligt at berette om dem og deres liv.
Ang Maya Sherpa, der blev rettet en appel om at støtte hende i hendes videre studier, hvis hun
kan afslutte 12. Klasse med et ordentligt resultat. Ulla Bondam sprang straks til.
Ang Maya har modtaget 2.070 kr i støtte fra Foundation. Sumba Sherpa modtog 205 kr til
et computerkursus. Subit Lama har modtaget 433 kr til skolepenge. Chhokpa Sherpa har
optaget et studielån på 1.218 kr fra Foundation, som dog forventes tilbagebetalt.
Medlemsbladeti papirformat blev præsenteret, ligesom den elektroniske version via hjemmesiden.
Sujita Rai fik af 32 donorer tildelt 17.800 kr til sit videre forløb som HIV‐patient. Det er endnu ikke
afklaret hvorledes vi skal hjælpe hende, men det er vigtigt, at hun selv klarer så meget som muligt
for at strække pengene så længe som muligt.
Da Nepal skælvede, vores bogudgivelse blev præsenteret, ligesom “Books on Demand”. Foreningen
har haft en avance på 13.601 kr på salg af 165 bøger, og Janaki har fået royalty på 1.090 kr.
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 811.810 kr hvoraf 478.372 kr fortsat er bundne midler ved årets
udgang. Desuden indeholdes de også af Tipsmidler på 71.930 kr, som skal bruges
udelukkende til dansk administration. De samlede administrationsudgifter var 106.317 kr.
Samlede projektudgifter var 949.690 kr. Årets drift har udvist et underskud på 244.197 kr.
Kassebeholdningen var ved årets udgang 742.812 kr
Scholarship‐regnskab
Samlede indtægter var 233.137 kr. Kassebeholdningen var 208.688 kr ved årets udgang, hvoraf
149.654 kr foreligger som gæld til studenterne, mens 59.035 kr er variabel formue under
Foundation og Administration.
Scholarship‐udgifterne er især overførte scholarship på 192.405 kr samt 23.900 kr fra Foundation,
mens 27.190 kr blev betalt tilbage til Foundation. Administrationsudgifterne dækkes, bortset
fra bankomkostninger på 1.205 kr og kursreguleringer på 2.397 kr, af foreningskontoen,
hvorfor 28.838 kr indbetalt til administration er overført til foreningskontoen. Ligeledes er
30.301 kr fra Foundation overført til foreningskontoen. Kassebeholdningen ved årets udgang
var 208.688 kr
Valuta‐kursen faldt i årets løb fra omkring 16,5 NRS/DKR til omkring 15 NRS/DKR. Samtidig har
inflationen i Nepal ligget omkring 10%, hvilket har forringet vores nytteværdi af kronen med
omkring 20%.
Administrations‐procent var i Danmark på 2,3%.
Godkendelse med kommentarer
Foreningens interne revisor Peter Ørum udtrykte skriftligt at hans revision ikke havde givet
anledning til bemærkninger. Heller ikke forsamlingen havde bemærkninger
Dirigenten konstaterede at regnskabet hermed er enstemmigt godkendt.

4.

Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremlagt forslag til ændringer af vedtægterne, for at imødekomme krav fra
Mobilpay. Det drejer sig primært om at bestyrelsen konstituerer sig med en Administrator i stedet
for en Kasserer. Administratoren skal herefter bestyre det daglige og administrative arbejde. Det
drejer sig om ændringer i §6, §8.1, §10, §12.3 og §12.8.
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

5.

Kommende projekter (ved Kurt Lomborg)
Chhirringkharka Skole er ved at være færdigbygget, men valutatab og ekstra‐omkostninger vil give et
underskud på 22.000 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 forventes færdigetableret i løbet af året. Der regnes med et underskud på 3‐
400.000 kr, hvis ikke en donor meget snart bliver fundet.
Sagar‐Bhakanje School er under forandring. RRN‐bygningen er delvist finansieret af en australsk
Rotary klub, men den sidste del er ikke finansieret, så der forventer vi et underskud på 50.000 kr.
Science Lab er finansieret af Skærsøfonden, Thorkild Grantzaus donationer fra brgravelse, Frida of
Valdemar Lund og Gert Frederiksen. Dens økonomi forventes at være nogenlunde i balance med
et muligt underskud op imod 36.000 kr. En bygning har en finasiering på 1½ tusinde fra
Tipsmidler, men afventer fortsat restfinansieringen.
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. I alt 32.000
kr skal findes til formålet.
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, som
skal findes i kassen. Leif, Bodil og Mie’s projekt er fuldt finansieret.
Chhimbu Skoles drift er fuldt finansieret af PONA.
Chhimbu Skoles Toilet venter stadig på vores indsats, hvor vi mangler 35.000 kr.
Chaulakharka Skoles toiletter og skolemøbler er netop bevilget fra Rotary Foundation og afventer
blot igangsætning.
HIPRON’s drift er kun delvist finansieret. For få donationer kommer ind, som kan beskattes med det
15% projektgebyr, inflationen øger driftsomkostningerne og den vigende vekselkurs øger
omkostningerne og forringer indkomsterne.
Thøger kommenterede at der desværre var opstået en modvilje fra Rotary til fortsat at støtte
projekter, hvori Himalayan Project er involveret, men også en mistro til at Thøger og Kurt kan
arbejde med rene Rotary projekter uden at involvere Himalayan Project.Dette er særdeles
beklageligt, da vi begge burde arbejde på samme hammel.

6.

Budget og kontingent
Restbeholdningen fra 2016 viste at der er tilgængeligt 284.172 kr i frie ubundne midler, som kan
bruges til drift og projekter. Desuden 458.640 kr i bundne midler som kun kan bruges til specifikke
projekter. Derudover er der udestående 80.000 kr til Chhirringkharka Skole, som først suppleres i
2017, når skolen står helt færdig.
Budgettet for 2017 inkluderer underfinansierede projekter for 520.000 kr. Med en forventet primær
indkomst på 254.300 kr, som blandt andet skal finansiere HP og HIPRON administration med
215.000 kr, forventes et underskud på 196.528 kr. Der skal arbejdes intensivt på at finde disse
midler ved donorer og fonde.
Scholarship budgettet er langt mindre problematisk. Restbeholdningen fra 2016 var på 208.688 kr,
hvoraf 149.654 kr er gæld til studenterne, og dermed 53.918 hensat til Foundation og 5.116 kr til

administration. Med forventet indkomst til scholarship på 150.000 kr, til Foundation på 16.000 kr
og Administration på 35.000 kr, så kan der overføres 40.000 kr til projektkontoen, når der på
Foundation kan sættes loft ved 30.000 kr, og til HIPRON Administration kan overføres 35.000 kr,
når der kan sættes loft ved 5.000 kr. Dermed vil der i løbet af året blive brugt 300.000 kr til
scholarship og 35.000 kr til fond og administration.
Kontingentet blev besluttet fortsat som hidtil, men der skal foregå et arbejde i bestyrelsen for en
revision.
Budget og kontingent blev herefter enstemmigt godkendt.
Thøger gjorde opmærksom på, at medlemsbladet dybt og seriøst informerer om de besværligheder,
som vi møder i vores arbejde, både ude og hjemme.
7.

Valg til bestyrelsen
Der opstod forvirring omkring valget, da dirigenten bad om valg til bestyrelsesposter og
suppleantposter under ét, mens forsamlingen påstod de to valg adskilte. Det bevirkede at en
kandidat trak sig, mens en anden kun ville vælges til en suppleantpost. I praksis medførte dette,
at valget blev delt i to valg.
Thøger Berg Nielsen, Allan Danfær og Ulla Laier genopstillede og blev genvalgt.
Christina Brandt opstillede og blev valgt.
Anette Storgaard og Marie Egebjerg Jensen blev valgt som suppleanter.

8.

Valg af revisor og suppleant
Peter Ørum modtog genvalg som revisor og Egon Andersen modtog valget som revisor‐suppleant.
Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingens afslutning, således:
Niels Mathiasen: Formand
Thøger Berg Nielsen: Næstformand
Kurt Lomborg: Administrator
Allan Danfær: Sekretær
Ulla Laier, Nanna Kristensen og Christina Brandt som bestyrelsesmedlemmer.

9.

Eventuelt
Der var ingen indlæg eller debat under eventuelt.

Thøger takkede for fremmødet og takkede dirigenten for god kontrol over mødet. Han lagde vægt på at
vores forening arbejder for en meget vigtig sag, og det gør den i kraft af usædvanligt gode mennesker i
hele foreningen.
Kjeldbjerg 3. Marts 2017
Anne‐Marie Lomborg!

