
Himalayan Project
REFERAT

23. ordinære Generalforsamling
Tirsdag 23. Marts 2021 - 17.00

Online med Teams

Fremmødt  var 34, hvoraf 29 var ordinære medlemmer, 3 støttemedlemmer og 2 ikke-medlemmer,
omend der var 42 der havde tilmeldt sig.

1. Velkomst med anvisninger og regler for et online møde
Dirigenten slår alle mikrofoner fra for deltagere under beretningen.
Spørgsmål kan skrives ned undervejs, hvorefter dirigenten åbner

debatten.
Hvis nogen ønske ordet, så markeres dette med den digitale hånd, og

når ordet gives slår man selv mikrofonen til. Dette gentages i
modsat rækkefølge, når der atter ties.

Slå gerne videoen til, men den må også gerne slås fra.
Åbning af listen med mødedeltagere blev anvist
Knappen til forladelse af mødet blev anvist.

2. Valg af dirigent, Svend Kristiansen

Referent: Anne-Marie Lomborg

Stemmetællere: afventede behov

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, idet den var indkaldt ved
udsendelse med B-post den 10. Febuar.

3. Formandens beretning
Formand Niels Mathiasen bød velkommen med henvisning til et år i coronaens tegn, hvilket har

tvunget bestyrelsen til at arbejde digitalt. Dette har medført flere bestyrelsesmøder, da de er
lettere at indkalde og gennemføre, ligesom det har givet en mere disciplineret mødeform. Også i
Nepal har coronaen haft betydning for vores arbejde, hvor vi har ydet direkte coronahjælp. På
sidste generalforsamling besluttedes det at hæve kontingentet for ordinære medlemmer, og
trods dette har vi nu overskredet den magiske grænse på 300 medlemmer.

Ledelsens beretning (ved administrator Kurt Lomborg) & 3. Kommende projekter
Bestyrelses- og udvalgs-arbejdet
Bestyrelsen har afholdt 1 fysisk tilstedeværende bestyrelsesmøder og 7 online møder.

Kommunikationsudvalget har ved Kurt udgivet 2 medlemsblade og vedligeholdt hjemmesiden
www.nepalhelp.dk mens Hans har påtaget sig at bearbejde hjemmesiden www.nepalhelp.org.

Medlemstallet var på generalforsamlingsdagen 322, hvilket vil sige at 10% af foreningens
medlemmer (10% af 2020 medlemmer) var mødt op.

Medlemstal var 348 i 2020 (222 ordinære medlemmer, 9 ungdomsmedlemmer og 117
støttemedlemmer) hvilket er lidt færre i forhold til 2019. Men dette dækker over at 43 er ophørt
med at være medlemmer, mens 37 nye medlemmer har meldt sig.

Medlemstallet var 23. Marts 2021 på 322.
Medlemsbladet udkommer fortsat 2 gange årligt, og de koster ca. 30 kr at sende ud til



medlemmerne. Det planlægges at udgivesamtlige medlemsblade i bogform. To bøger a ca. 300
sider til 130-150 kr per stk plus forsendelse.

Antal Scholarshipmodtagere ved udgangen af 2020 var 158 og antallet af donorer 144, heraf danske
Donorer 110 og Donorer fra Tyskland og især Schwerin 24, 1 fra Schweiz, 1 fra Frankrig samt
PONA der har 8.

Foreningen blev pr 1. januar 2009 godkendt efter Ligningslovens §8A. 98 scholarship donorer
benyttede skattefradraget på i alt 168.433 kr, mens 32 personer fik fradrag for donationer på i alt
66.099 kr. Ved træk% 26% har SKAT ydet tilskud til donorerne på i alt 60.978 kr. 

HIPRON 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, og Showa Thapa som deltids rengøringsassistent

Hinduismens 7 plager blev beskrevet: Jordskælvet i 2015, Corona-pandemien, lønnedgang og sult,
monsunregn, misvækst og græshopper.

Corona blev beskrevet med donation fra PONA og medlemmer, hvoraf halvdelen blev brugt til PPE
og 15 ton ris til landarbejdere i lockdown.

Bhakanje Health Post har et nyligt godkendt projekt med etablering af intensiv-stue, og foreløbig
forslag om indkøb af ambulance.

Monsunregnen har været ekstra heftig i 2020 med mange mudderskred og lokal lastbil i afgrunden.
Misvækst især majs og kartofler pga væden
Græshoppesværme nåede helt til Bhakanje i kortere tid
Thefabrikkens fik ny granitflisegulv og haveanlæg og 180 kg the blev produceret, hvoraf 141 kg blev

eksporteret til Perchs Thehandel, hvorfra den bliver solgt som “Human Empowerment Tea”,
ligesom Brugsen i Sjørup også sælger små pakker. Overskuddet fra begge skal bruges til the-
produktionen og her i første omgang arbejders der på

Maskiner til viderebearbejkdelse af theen, især til nedbringelse af volumen.
Bhakanje Meeting Hall er ved at få etableret fundament på kommunens regning og PONSA har

godkendt donation til etablering af selve hallen.
Bhakanje Tea Quarter er en fremtidsdrøm med bestyrerbolig, kontor, arbejderboliger og

gæsteværelser. Lige nu støtte til en støttemur.
Bhakanje Skole har fået etableret to håndvaskekummer til corona og anden profylakse.
Seksualundervisning for piger af Janaki og for drenge af Dharmananda, og levering af bøger om

emnet til biblioteket, hvor Dati Sherpa er ansat som bibliotekar.
Bonus til Dharmananda og Prakash fordi de gennemførte undervisning i Dashainperioden.
Sagardanda Skole byggede to nye støttemure, hvoraf den ene falædt sammen og blev genopbygget.

Desuden en corona vaskekumme og en gynge fra LEGO Medarbejdernes Jubilæumsfond.
Chhimbu Skole fik også en gynge.
Scholarship led under corona lockdown men er nu i gang igen.

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

Foreningsregnskabet og Scholarship regnskabet behandles under ét
Kassebeholdningen var ved årets start på 1.232.741 kr, hvoraf 578.634 kr var reserveret til

bundne projekter, 654.107 kr til frie projekter og ingenting på forhånd reserveret til
administration i Nepal og Danmark.

De samlede indtægter var på 674.343 kr hvoraf 394.232 kr er bundne midler, 82.698 kr er frie
midler, 170.930 kr er indgået til drift af HIPRON og 26.483 kr er henført til drift af HP, dog
således, at Tipsmidler for 2020 på 66.292 kr først indgik 4. Februar 2021, et beløb som skal
bruges udelukkende til dansk administration i 2020. De samlede administrationsudgifter var
79.806 kr. Samlede projektudgifter til bundne projekter var 315.808 kr, til frie projekter

http://www.nepalhelp.dk


1.118 kr og til HIPRON 112.352 kr. Årets drift har dermed udvist et overskud på 166.896 kr. 
Kassebeholdningen var ved årets udgang 1.399.637 kr hvoraf 657.058 kr er bundne til konkrete

projekter, 735.687 kr til frie projekter, 58.578 kr til HIPRONs administration og 12.969 kr
henlagt til HP’s administration.

Administrations-procent var i Danmark på 9%, når de forsinkede tipsmidler er fraregnet, men ellers
12%.

Godkendelse med kommentarer
Foreningens interne revisor Egon Andersen bemærkede at de forsinkede tipsmidler var korrekt
ført i det kommende regnskabsår 2021, da de indkom efter at regnskabet var blevet godkendt.

Ingen kommentarer fra deltagerne.
Dirigenten konstaterede at beretningen og regnskabet hermed er godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet

5. Budget og kontingent
Medlemskontingentet fordeles således, at 83% af ordinære medlemmers kontingent benyttes til

gennemførelse af frie projekter, mens 17% overføres til HIPRONs drift, og tilsvarende for
ungdomsmedlemmer hvor det dog er 80% og 20%. Støttemedlemsskabet fordeles med 50% til
HIPRON og 50% HP

Scholarship, PONA-SEP, PONA-Bhakanje Meeting Hall, Perchs The-projekter, Corona-projekter og
smådonationer er i balance. PONA-Web og PONA-tandprojekt er pt uafklaret.

Der åbnes op for idéen med at etablere bestyrerbolig, kontor, arbejderkvarter og gæsteværelser på
terrassen under thefabrikken. Dette projekt har endnu ikke noget budget, men kan tages af de
frie midler.

HIPRONs drift synes i balance også uden de hanlagte midler fra 2020. Samme med Hps
administration.

Restbeholdningen fra 2020 viste at der er tilgængeligt 635.000 kr til bundne projekter, 705.000 kr til
frie ubundne projekter og 60.000 kr til HIPRONs drift..

Budgettet for 2021 forventer yderligere indkomster, således at der vil være 1.265.000 kr til rådighed
for bundne projekter og 800.000 kr til frie projekter. Desuden til rådighed for administration i
Nepal på 215.000 kr og i Danmark på 60.000 kr.
På udgiftsiden forventes 740.000 kr afsat til bundne projekter og 380.000 kr til frie projekter. Den
danske administration forventes at forbruge rådighedsbeløbet, mens HIPRON forventes at
komme ud med et overskud på 55.000 kr., således at kassebeholdningen ved 2021's udgang wil
være 1.000.000 kr

Godkendelse med kommentarer
Det var ingen debat eller kommentarer omkring budgettet
Dirigenten konstaterede at budgettet er godkendt.

Kontingentet blev af bestyrelsen foreslået fortsat uforandret fra 2021 til 2022.
Da der ikke var modfforslag blev forslaget til uforandret kontingent herefter godkendt.

6. Valg til bestyrelsen
Anette Storgaard, Allan Danfær og Hans Østergaard genopstillede og blev genvalgt.
Suppleant Jan Kristensen ønskede ikke genvalg, mens Thøger Berg Nielsen genopstillede. Bestyrelsen

opstillede Randi Nielsen til posten som ny suppleant. Thøger og Randi blev valgt.



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

9. Eventuelt
Hans redegjorde for sine planer med hjemmesiden www.nepalhelp.org, som Egon tilbød at hjælpe

med. Hans kontakter Egon. Desuden foreslog Hans, at der burde oprettes en lukket Facebook-
gruppe for Himalayan Project.

Randi takkede for valget og glæder sig til at involvere sig.
Egon slog til lyd for, at der passes godt på Janaki og at hun får tildelt en passende bonus. Kurt

fortalte at det var besluttet at give hende et 50% tilskud til en ny scooter. Aage Hillersborg
goidkendte, at de to kasser LEGO-klodser doneret til Nepal, gerne må havne i Janakis skole.

Formanden takkede for fremmødet og takkede dirigenten for god kontrol over mødet.

Kjeldbjerg 24. Marts 2021  
Anne-Marie Lomborg!

BESTYRELSEN KONSTITUEREDE SIG SÅLEDES VED ET BYSTYRELSESMØDE DEN 08-04-2021!:
Niels Mathiasen: Formand
Hans Østergaard: Næstformand
Allan Danfær: Sekretær
Anette Storgaard: bestyrelsesmedlem
Kurt Lomborg: bestyrelsesmedlem
Thøger Berg Nielsen og Randi Nielsen som suppleanter med møderet til bestyrelsesmøder

Egon Andersen og Johan Stenfeldt Sørensen som revisor og revisorsuppleant

Kurt Lomborg som Administrator for foreningen


