Himalayan Project
REFERAT
22. ordinære Generalforsamling
Tirsdag 3. Marts 2020 ‐ 18.00
på Højslev Kro
Fremmødt var 44, hvoraf 39 var ordinære medlemmer og 5 støttemedlemmer
Regningen fra Højslev Kro lød på 7.010 kr, hvor deltagerne betalte 6.770 (pariserbøf/fiskeret 130 kr,
øl/vand 20 kr, glas vin 40 kr) og derfor foreningen betalte 240 kr.
DonationBox rummede 900 kr.
1.

Valg af dirigent, Svend Præst
Referent: Anne‐Marie Lomborg
Stemmetællere: afventede behov
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, idet den var indkaldt ved
udsendelse med B‐post den 27. Januar.

2.

Formandens beretning
Formand Niels Mathiasen bød velkommen med henvisning til medlemsbladets projektbeskrivelser.
HP står overfor udfordringen at HIPRON skal bevise at vore donationer bliver brugt til de formål,
som de er indbetalt til. Det eneste problem er, at vi skal betale et betydeligt beløb for den
kontrol. Der har været nogle udskiftninger af personale i HIPRON, og Janaki har været under
stærkt pres, som nu er afviklet. Jyoti Sunuwar er vor nye kontorassistent og Amrit Ghimere vores
nye regnskabsfører. Janaki har åbnet en Montessori børnehave, så hun nu vil forsøge at dække
arbejdet begge steder.

Ledelsens beretning (ved administrator Kurt Lomborg)
Bestyrelses‐ og udvalgs‐arbejdet
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder og ingen mail‐bestyrelsesmøde.
Kommunikationsudvalget har ved Kurt udgivet 2 medlemsblade og vedligeholdt hjemmesiden
www.nepalhelp.dk mens Nanna og Jan arbejder videre på at færdiggøre og udvikle hjemmesiden
www.nepalhelp.org.
Medlemstallet var på generalforsamlingsdagen 245, hvilket vil sige at 17% af foreningens medlemmer
(13% af 2019 medlemmer) var mødt op.
Medlemstal var 356 i 2019 (238 ordinære medlemmer, 8 ungdomsmedlemmer og 110
støttemedlemmer) hvilket er lidt færre i forhold til 2018. Men dette dækker over at 20 er ophørt
med at være medlemmer, mens 9 nye medlemmer har meldt sig.
Medlemstallet var 3. Marts 2020 på 245, hvilket vil sige at 22 færre har tegnet medlemskab i år
sammenlignet med samme tidspunkt sidste år og 67 færre end i 2018.
Medlemmernes geografiske fordeling var i 2019 fra Midtjylland 164, Sjælland 65, Sønderjylland 10,
Østjylland 56, Vestjylland 35, Fyn 16, Nordjylland 6 og udlandet 4. Hermed kan Himalayan Project
kaldes landsdækkende.
Antal Scholarshipmodtagere ved udgangen af 2019 var 162 og antallet af donorer 142, heraf danske
Donorer 109 og Donorer fra Tyskland og især Schwerin 24, 1 fra Schweiz, 1 fra Frankrig samt
PONA der har 7.
Foreningen blev pr 1. januar 2009 godkendt efter Ligningslovens §8A. 84 scholarship donorer

benyttede skattefradraget på i alt 138.585 kr, mens 23 personer fik fradrag for donationer på i alt
70.156 kr. Ved træk% 26% har SKAT ydet tilskud til donorerne på i alt 54.273 kr.
HIPRON har ændret bestyrelse idet Chhokpa Sherpa og Gelu Sherpa gik ud. GF November 2019.
Janaki har fungeret upåklageligt og samvittighedsfuldt som leder af kontoret, anerkendt af
HIPRONs bestyrelse. Jyoti Sunuwar er nu ansat som fuldtids kontorassistent og Amrit Ghimire som
deltids bogholder.
Vi har fortsat det samme kontor, hvor kontorhold koster 17.000 kr/år, diverse gebyrer og
afgifter 30.000 kr og lønninger 104.000 kr. I alt 150.000 kr.
Desuden lønninger til 6 lærere, en pedel og en fabriksbestyrer på 110.000 kr.
Janaki skal årligt udfører 49 kontrolrapporter til centrale og lokale officielle kontorer. Til
sammenligning skal HP årligt udføre 10.
Herefter (klokken 18:45) blev indlagt 30 minuters pause til fortæring af 30 stk pariserbøf og 12 fiske‐
retter.

Klokken 19:15 fortsatte 2. del af beretning (ved Administrator Kurt Lomborg):
Vejen til Bhakanje blev beskrevet
Thefabrikkens beliggenhed og tilblivelse blev beskrevet, herunder også toilettet og generatorhuset.
Maskinernes ankomst blev beskrevet.
Batteridrevnme værktøj og dets brug blev beskrevet.
Theproduktionen blev forklaret.
Indvielsen med gæster fra Perchs og Human Practice.
Gulvbelægning med granitfliser blev vist.
Toiletbygningen med solvandvarmer og vandforsyning blev forklaret.
BTE Bestyrelsens edsaflæggelse.
Aktietegning ved aktiekonvertering fra BTC
Beskæring af thebuske først på vinteren.
Skolebøger om the‐dyrkning blev vist.
Kontorforhold og afregning blev beskrevet sammen med besværligheder.
Thefabrikkens investering er på 1.204.000 kr til dato.
Bhakanje Skoles genopbygning er nu afsluttet. I alt 685.000 kr hvor hovedparten er doneret af PONA
og Skærsø‐fonden.
Bhakanje Scout blev etableret med hjælp fra Sct. Georgs Gilderne i Skive.
Sagardanda School har fået bygningerne rekonstrueret for 125.000 kr vha genbrugsmaterialer; men
nu skrider terrasserne pga mangel på tagrender med risiko for sammenstyrtning. To af
bygningerne er forsynet med gamle utætte tagplader, og legepladsen er ikke beskyttet mod 4
meter fald ned af terrassen. Disse udbedringer er nu iværksat for 78.500 kr hvoraf 22.600 kr er
doneret af foreningens medlemmer.
Chhimbu Skole
PONA‐SEP støtter en engelsklærer og en fysiklærer ved Bhakanje Skole for 58.000 kr/år, sam
løntilskud til to lærere for 4.600 kr/år. Desuden 9 elever med “1‐års scholarship” for 7.200 kr, 21
elever med præmier på 1.840 kr og en lærer med 300 kr. Ni studenter får studiestøtte til
videregående uddannelse for 8.000 kr, og i 2019 er der ikke givet seksualundervisning til pigerne,
men kun til drengene. Varme vinterjakker til samtlige elever og lærere for 14.000 kr.
Formandens og Ledelsens beretning blev godkendt uden indvendinger.
3.

Fremlæggelse af regnskab ved administrator Kurt Lomborg
Alle regnskaber er tilgængelige på Hjemmesiden www.nepalhelp.dk
Foreningsregnskabet

De samlede indtægter var på 812.609 kr hvoraf 451.955 kr er bundne midler ved årets udgang.
Desuden indeholder de også Tipsmidler på 66.402 kr, som skal bruges udelukkende til dansk
administration. De samlede administrationsudgifter var 81.942 kr. Samlede projektudgifter
var 1.496.155 kr. Årets drift har udvist et underskud på 765.489 kr, som hovedsagelig dækker
over bundne projekter med donationer fra foregående år. Kassebeholdningen var ved årets
udgang 1.026.684 kr hvoraf 418.816 kr er bundne til konkrete projekter og HIPRONs
administration udgjorde 71.743 kr
Scholarship‐regnskab
Samlede indtægter var 196.306 kr. Kassebeholdningen var 207.693 kr ved årets udgang, hvoraf
144.811 kr foreligger som gæld til studenterne, mens 62.882 kr er variabel formue under
Foundation og Administration.
Scholarship‐udgifterne er især overførte scholarship på 140.808 kr samt 1.218 kr fra Foundation,
mens 10.757 kr blev betalt tilbage til Foundation. Administrationsudgifterne dækkes, bortset
fra bankomkostninger på 2.374 kr, af foreningskontoen, hvorfor 29.000 kr indbetalt til
administration er overført til foreningskontoen. Ligeledes er 47.631 kr fra Foundation
overført til foreningskontoen. Året har således fremvist et resultat på minus 23.229 kr.
Administrations‐procent var i Danmark på 1,7%, når tipsmidlerne er fraregnet, men ellers 8,3%.
Godkendelse med kommentarer
Foreningens interne revisor Egon Andersen havde kun fundet 1,05 kr som tilhørte det følgende år,
men derudover ingen uregelmæssigheder. Heller ikke forsamlingen havde bemærkninger.
Dirigenten konstaterede at regnskabet hermed er godkendt.
4.

Indkomne forslag
Bestyrelsen frem lagde forslag om at ændre vedtægternes §6, således at teksten “... ledes af en
bestyrelse på 7 medlemmer ...” ændres til “... ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer ...”
Vedtægtsændringen blev godkendt.

5.

Kommende projekter (ved administrator Kurt Lomborg)
Sagar‐Bhakanje School er færdigbygget.
Sagardanda Skole forventes at koste 75.000 kr, hvoraf 25.600 kr er indkommet som donationer fra
medlemmer, mens resten hentes fra jordskælvskontoen.
Chhimbu Skoles Legeplads er finansieret af Leif og Bodil.
Bhakanje Skoles Meeting Hall har fået doneret jorden af fru Furwa Sherpa, mens de lokale
myndigheder finansierer fundamentet med 90.000 kr. PONA bliver ansøgt om støtte til bygningen
på 295.000 kr
Bhakanje Tea Factory mangler stadig gulvbelægning for 20.000 kr, maskiner for 40.000 kr og et
driftstilskud på 10.000 kr, i alt 70.000 kr. Budgetterede indkomster er 15.000 kr fra Perch’s thesalg
og 25.000 kr fra Tea & Coffee Board. Et budgetteret regnskabsprogram til 50.000 kr er nu
foreløbig droppet, da prisen rendte op i 130.000 kr.
Anette Storgaard fremlagde planer for et fremtidigt projekt som stadig ikke er defineret; men nok
mest kommer til at dreje sig om sundhed og udvikling, idet emner kunne være skolebespisning,
ældreomsorg, barsel, the’en, skoleundervisning, tandhygiejne, affaldssortering, køkkenforhold
mm. Med udgangspunkt i Chhirringkharka og måske udbredt til et større område. Kan få
problemer med at præstere hardware for mere end 60% af HIPRONs samlede indsats. Da
projektet vil understøtte undervisning vil PONA kunne søges om projektstøtte.
Bhakanje PONA‐SEP er fuldt kørende og fuldt finansieret.
Chhimbu Skole kører videre med PONA og er fuldt finansieret.
HIPRON’s drift er ikke fuldt finansieret for indeværende år og kan vise sig at være problematisk, hvis
der ikke iværksættes nye projekter.
Kurt bad forsamlingen bemærke at PONA går igen gang på gang. De har nu støttet os i 12 år.

Projektplanerne blev godkendt
6.

Budget og kontingent

Restbeholdningen fra 2019 viste at der er tilgængeligt 597.000 kr i frie ubundne midler, som kan
bruges til drift af projekter og til ikke finansierede projekter. Desuden 635.000 kr i bundne midler
som kun kan bruges til specifikke projekter.
Budgettet for 2020 forventer yderligere indkomster, således at der vil være 1.193.000 kr til rådighed
for bundne projekter og 682.000 kr til frie opstående projekter. Desuden til rådighed for
administration i Danmark på 82.000 kr og i Nepal for 130.000 kr.
På udgiftsiden forventes 590.000 kr afsat til bundne projekter og 200.000 kr til frie projekter. Den
danske administration forventes at forbruge rådighedsbeløbet, mens HIPRON forventes at
komme ud med et underskud på 20.000 kr.
Godkendelse med kommentarer
Der blev debatteret omkring foreningens situation, hvor en afmatning af nye projekter medfører
mindre indkomst til projektomkostninger i Nepal. Tidligere tog vi 10‐15% fra stordonerer, nu
bliver vi nødt til at forsøge os med 20% og håbe at donorerne vil være med. Kurt tør ikke bede
små og private donorer om de 20% da modviljen er større hos private.
Da medlemstallet er vigende og faretruende på vej mod 300‐medlems‐grænsen, er Kurt meget
tilbageholdende mht at foretage tiltag som kan bevirke medlemsafgang og ulyst til at donere.
Denne bekymring blev afvist af mange, hvortil Kurt anførte at deltagerne på dette møde er de
mere støtteparate, mens bekymringen er fokuseret om en mindre engageret del af
medlemskaren. Mister vi 10%, så kommer vi under grænsen på 300, og dette vil betyde et meget
stort og skæbnesvangert tab. Wilbert Lyngsø mener at danskere har nået et mætningspunkt i
forhold til donationer.
Charlotte Bondam foreslog sammenlægning af beslægtede NGO’er. Der er ikke umiddelbart nogen i
sigte og det skal bearbejdes grundigt, hvis det kan blive aktuelt. Mange faldgruber.
Peter Astrup mente at det er uheldigt, at støttemedlemskab går ubeskåret til foreningsdrift. Kurt
fremførte at et medlemskab er det ordinære medlemskab, hvor beløbet går til Nepal.
Støttemedlemskabet er til for også at give adgang for folk der mener at 250 kr er for meget, men
vi kan ikke tilbyde samme betingelser til den halve pris, for hvorfor skulle nogen så ønske at
betale fuldt. Tidligere beskrev vi også støttemedlemmer som uden stemmeret; men den går ikke.
Bente Maarbjerg mener at HP er unik med sin nærhed til projekterne, og dette burde kunne udnyttes
i promovering. Kurt har forsøgt sig med TV uden ret meget held, lokale aviser i større stil, foredrag
i foreninger i det meste af Jylland og flere andre, med det generelle resultat at DonationBox
fyldes mindre end før og antallet af nye medlemmer er NUL. Hans Østergaard mener at det
handler om at sælge varen.
Bestyrelsen blev kraftigt opfordret til at arbejde videre med emnet.
Kontingentet blev udsat for debat. Det har været uforandret stort set altid, så der var mange
argumenter for at hæve det, mens andre var bange for, at det kunne bevirke skæbnesvangert
frafald af medlemmer. Dette blev af flere foreslået modgået ved, at alle tilstedeværende tegnede
et støttemedlemskab til familie og andre. Med dette i tankerne opstod der et flertal for i
medlemsåret 2021 at hæve kontingentet for ordinære medlemmer fra 250 kr til 300 kr, med
mulighed for at definere, at de 50 kr går til projektomkostninger i Nepal. Ungdomsmedlemskab og
støttemedlemskab fortsætter uforandret med 125 kr.
Budget og kontingent blev herefter godkendt.
7.

Valg til bestyrelsen
Niels Mathiassen og Kurt Lomborg genopstillede og blev genvalgt.
Thøger Berg Nielsen og Jan Kristensen modtog genvalg som suppleanter.

8.

Valg af revisor og suppleant
Egon Andersen og Johan Stenfeldt Sørensen modtog genvalg som revisor og revisor‐suppleant.

9.

Eventuelt
Der var ingen kommentarer under eventuelt.

Formanden takkede for fremmødet og takkede dirigenten for god kontrol over mødet.
Kjeldbjerg 7. Marts 2019
Anne‐Marie Lomborg!
BESTYRELSEN KONSTITUEREDE SIG STRAKS EFTER GENERALFORSAMLINGENS AFSLUTNING, SÅLEDES:
Niels Mathiasen: Formand
Anette Storgaard: Næstformand
Allan Danfær: Sekretær
Kurt Lomborg: bestyrelsesmedlem
Hans Østergaard: bestyrelsesmedlem
Thøger Berg Nielsen og Jan Kristensen som suppleanter med møderet til bestyrelsesmøder
Egon Andersen og Johan Stenfeldt Sørensen som revisor og revisorsuppleant

