Himalayan Project
REFERAT
20. ordinære Generalforsamling
Tirsdag 6. Marts 2018 ‐ 18.00
på Højslev Kro
Fremmødt var 47, hvoraf 38 var ordinære medlemmer, 7 støttemedlemmer og 2 ikke‐medlem
Regningen fra Højslev Kro lød på 8.130 kr, hvor deltagerne betalte 7.380 (pariserbøf/fiskeret 130 kr,
øl/vand 20 kr, glas vin 40 kr) og derfor foreningen 750 kr.
DonationBox rummede 656,50 kr.
1.

Valg af dirigent, Allan Danfær
Referent: Anne‐Marie Lomborg
Stemmetællere: afventede behov
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, idet den var indkaldt ved
udsendelse med B‐post den 24. Januar.

2.

Formandens beretning
DonationBox blev introduceret og smørlampen tændt.
Formand Niels Mathiasen bød velkommen med en opsummering af årets gang. Nye konstituering
med Administrator/Projektleder og nedlæggelse af Kasserer.

Ledelsens beretning (ved Kurt Lomborg)
Bestyrelses‐ og udvalgs‐arbejdet
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder og ingen mail‐bestyrelsesmøde.
Kommunikationsudvalget har ved Kurt udgivet 2 medlemsblade og vedligeholdt hjemmesiden
www.nepalhelp.dk mens Nanna arbejder videre på at etablere hjemmesiden www.nepalhelp.org
og Dendi en Facebook‐side under “Himalayan Project Nepal”.
Medlemstallet var på generalforsamlingsdagen 312, hvilket vil sige at 15% af foreningens medlemmer
(12% af 2017 medlemmer) var mødt op.
Medlemstal var 371 i 2017 (243 ordinære medlemmer, 12 ungdomsmedlemmer og 116
støttemedlemmer) hvilket er steady state i forhold til 2016. Men dette dækker over at 34 er
ophørt med at være medlemmer, mens 34 nye medlemmer har meldt sig.
Medlemstallet var 6. Marts 2018 på 312, hvilket vil sige at 23 flere har tegnet medlemskab i år
sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.
Medlemmernes geografiske fordeling var i 2017 fra Midtjylland 48% (179), Sjælland 15% (59),
Sønderjylland 4% (13), Østjylland 16% (59), Vestjylland 9% (35), Fyn 5% (17), Nordjylland 1% (5) og
udlandet 1% (4). Hermed kan Himalayan Project kaldes landsdækkende.
Antal Scholarshipmodtagere ved udgangen af 2017 var 173 og antallet af donorer 146, heraf danske
Donorer 115 og Donorer fra Tyskland og især Schwerin 21, samt PONA der har 8.
Der var i 2017 27 (23%) danske scholarship‐donorer der ikke var medlemmer og 89 (77%) der var.
Foreningen blev pr 1. januar 2009 godkendt efter Ligningslovens §8A. 118 scholarship donorer
benyttede skattefradraget på i alt 220.740 kr, mens 23 personer fik fradrag for donationer på i alt
118.064 kr. Ved træk% 30% har SKAT ydet tilskud til donorerne på i alt 101.641 kr.
Persondataforordningen træder i kraft 26. Maj 2018. Vi offentlig gør ingen personfølsomme
oplysninger, men kun almindelige oplysninger som kan slettes om det måtte ønskes.

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 December 2017.
Kontorstaben, Namgyal & Janaki, fungere godt sammen indtil maj 2017, hvor
Namgyal blev valgt som borgmester i Dudhkunda Municipality Slukhumbu. Herefter
har Janaki fungeret upåklageligt og samvittighedsfuldt som leder af kontoret,
anerkendt af HIPRONs bestyrelse. Dendi Sherpa er fortsat kontorassistent. Resham
Sunar er fortsat ansat som deltids bogholder, men en operation for en hjernetumor
har delvist sat ham ud af kraft. Hans svigerinde Bidya udfylder hans plads.
Vi har fortsat det samme kontor, hvor huslejen nu er 8.000 kr/år, og øvrigt kontorhold
koster 7.500 kr, mødeomkostninger 1.700 kr og organisationsgebyrer 5.500 kr.
HPs Bestyrelse har efter sidste generalforsamling fungeret med Niels Mathiasen som Formand,
Thøger Berg Nielsen som Næstformand og Allan Danfær som Sekretær. Rollen som kasserer er
udgået og erstattet af den daglige Administrator Kurt Lomborg, som også er menigt medlem af
bestyrelsen. Ulla Laier, Nanna Marie Kristensen og Christina Brandt er menige medlemmer.
Anette Storgaard og Marie Egebjerg Jensen har været suppleanter deltagende i bestyrelsesmøder
uden stemmeret.
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
genopstiller.
Peter Ørum ønskede at afgå som revisor af helbredsmæssige grunde, mens revisor suppleant
Egon Andersen, som i år har fungeret som revisor, genopstiller.
Herefter (klokken 18:46) blev indlagt 40 minuters pause til fortæring af 34 stk pariserbøf og 13 fiske‐
retter.
Under pausen blev der underholdt med en hilsen fra Torbjørn i Scoresbysund, en helikopterlanding
og en jeeptur fra Bhandar til Kathmandu.
Klokken 19:18 fortsatte 2. del af beretning, ved Projektmager Kurt Lomborg:
Adgangsvejene til Solu og i og omkring Bhakanje blev præsenteret.
Jordskælvet blev opdateret og vist eksempler på udviklingen i de snart 3 år.
Skolegenopbygningens fremdrift blev præsenteret med fremvisning af donorernes bidrag.
Bhakanje School’s miserable nødskole og genopbygningsarbejdet blev vist hvor Northbridge‐
bygningen nu er indviet og taget i brug. Besværligheder omkring arbejdskraft og opadskruende
priser blev nævnt. Kvalitetsbyggeriet holder fortsat stik. Science Lab har nu fået tag på.
Chaulakharka Skole har nu fået tag på, men der har været en del ballade med især tømreren og nu
det afsluttende arbejde med mureren. PONA supplerede den penible økonomi, så der nu er fuld
dækning.
Chhimbu Skoles toilet har vi stadig ikke fundet penge til, og ved samme lejlighed skal der findes
penge til tagbeklædning, da det gamle bliktag nu er begyndt at lække. Kommunen har etableret
rækværk med trådnet ved kanten af skolegården.
The‐projektet er nu meget fremskredent, idet fabriksgrunden er blevet udgravet og klar til byggeri.
De 11 mest aktive farmere har 65.000 buske i trivsel, og det er dem, som vi i første omgang skal
satse på for at få en god kvalitet sort the. Subita Thami er ansat som landbrugstekniker, og hun
bliver rost meget for sit engagement. Kurt tager til Nepal 18. Marts primært for at planlægge og
igangsætte the‐projektet, og han medbringer diverse måleudstyr til klimaundersøgelser.
Skolebørnene fremviser fantastiske fremskridt i personlig fremtræden, men dog ikke så voldsomt i
skolefærdigheder. Vi er ikke i tvivl om, at det skyldes vor indsats på skoleområdet.
Scholarship programmet har nu kørt i 24 år.
Drivhusprojektet har sikret bedre ernæring.
Lærertræning giver lærerne nye perspektiver, som dog ikke bruges tilstrækkeligt

Anil Pandey giver lærerne personlig vejledning
Leif, Bodil, Mie og Thomas gav fysikundervisning med nemme forsøg, samt videreudviklede
computerundervisning. De har modtaget 39.000 kr fra Vinderup Rotary Klub og Inner Wheel
Klub til udvikling af Chhirringkharka skole.
Leif gav en kort beretning om deres projekt.
Nanna og Marie havde et undervisningsforløb i klasse 9 og 10 hvor eleverne skulle identificere et
problem i lokalområdet, beskrive det og foreslå en løsning. De gav skolens piger
seksualundervisning omkring Days for Girls omkring menstruation. Desuden uddelte de
Student Reward til de dygtigste elever. Kurt uddelte på vegne af PONA til lærerne Ang Dawa
Sherpa, bed Nidi Kaffle, Lhakpa Sherpa og Purna Shrestha.
Nanna viste billeder og berettede kort om deres projekt.
Der blev en kort debat, om ikke også drengene skulle have seksualundervisning, hvilket vi
bekræftede, at vi vil arbejde på.
Lærke og Simon (Mies børn) deltog i stort og småt. Lærke på 10 havde forberedet en PowerPoint
præsentation på engelsk om livet i Danmark, og Simon tog billeder.
Ellen (Anne‐Maries og Kurts barnebarn) har lavet en undervisningsbog på engelsk over HC
Andersens “Den lille Havfrue”.
Fingerprint Attendance blev iværksat, men computeren fungerer ikke korrekt.
Alkoholmeter har sikret ædru lærere
Der var spørgsmål til vores håndtering af korruption, hvortil der blev svaret, at vores politik på
området er 100% rene linjer.
Medlemsbladeti papirformat blev præsenteret, ligesom den elektroniske version via hjemmesiden.
Formandens og Ledelsens beretning blev godkendt uden indvendinger.
3.

Fremlæggelse af regnskab ved Kurt Lomborg

Alle regnskaber er tilgængelige på Hjemmesiden www.nepalhelp.dk
Foreningsregnskabet
De samlede indtægter var på 1.177.234 kr hvoraf 747.856 kr er bundne midler ved årets udgang.
Desuden indeholder de også af Tipsmidler på 60.108 kr, som skal bruges udelukkende til
dansk administration. De samlede administrationsudgifter var 90.861 kr. Samlede
projektudgifter var 615.451 kr. Årets drift har udvist et overskud på 470.922 kr, som
hovedsagelig dækker over bundne projekter. Kassebeholdningen var ved årets udgang
1.213.534 kr hvoraf 800.496 kr er bundne til konkrete projekter
Scholarship‐regnskab
Samlede indtægter var 272.577 kr. Kassebeholdningen var 201.741 kr ved årets udgang, hvoraf
136.026 kr foreligger som gæld til studenterne, mens 65.715 kr er variabel formue under
Foundation og Administration.
Scholarship‐udgifterne er især overførte scholarship på 197.104 kr samt 27.445 kr fra Foundation,
mens 5.678 kr blev betalt tilbage til Foundation. Administrationsudgifterne dækkes, bortset
fra bankomkostninger på 1.296 kr, af foreningskontoen, hvorfor 37.041 kr indbetalt til
administration er overført til foreningskontoen. Ligeledes er 16.638 kr fra Foundation
overført til foreningskontoen. Året har således fremvist et resultat på minus 6.947 kr.
Valuta‐kursen faldt i årets løb fra omkring 15,7 NRS/DKR til omkring 14,5 NRS/DKR for derefter at
stige til 17,1 NRS/DKR i dag. Samtidig rr inflationen i Nepal faldet fra omkring 6% til 2,2& for atter
at stige til 5,5%. Dollar‐kursen har nedsat værdien af donationer fra PONA med 12%.
Administrations‐procent var i Danmark på 1,1%.
Godkendelse med kommentarer
Foreningens interne revisor Egon Andersen udtrykte at hans revision ikke havde givet anledning
til bemærkninger, bortset fra, at regnskabet er meget grundigt og ordentligt. Heller ikke

forsamlingen havde bemærkninger.
Egon spurgte om valutakurserne €, $, DKR og NRS har givet anledning til overvejelser omkring
oprettelse af valutakonti. Kurt ønsker ikke at spekulere i valuta, da risikoen for tab også vil
være til stede, hvilket vil være svært at godtgøre overfor donorer.
Dirigenten konstaterede at regnskabet hermed er enstemmigt godkendt.
4.

Indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet

5.

Kommende projekter (ved Kurt Lomborg)
Bakhanje Tea Coop skal have en fabrik stillet til rådighed. Projektet er blevet støttet af PONA,
ligesom der skal søges støtte hos Human Practice Foundation og A.C. Perch Tea
Chaulakharka Skole forventes færdigetableret i løbet af året.
Sagar‐Bhakanje School Science‐bygningen bliver færdig i løbet af sommeren med støtte fra
Skærsøfonden og medlemsdonationer. To skolebygninger er finansieret af PONA og skal
igangsættes snarest.
Bhakanje Health Post Genopbygning af Healt Quarter er igangsat med de donationer som var givet til
Sujita Rai plus en del fra frie midler.
Chhimbu Skoles drift er fuldt finansieret af PONA.
Chhimbu Skoles Toilet og nyt tag venter stadig på vores indsats, hvor vi mangler 120.000 kr.
Sagardanda School bygger på den sidste skolebygning med en donation fra Stefanie Selic men
mangler yderligere 65.000 kr ligesom støttemur, hegn, nyt tag og møbler også mangler
finansiering.
Bhakanje PONA‐SEP er fuldt kørende og fuldt finansieret.
Bhakanje SEP kører videre med Kenja School Stationary Program, løn til Nuru Jangbu Sherpa, som
skal findes i kassen. Leif, Bodil har fået en gavecheck til Chhirringkharka skole, ligesom de stadig
har penge i deres konto.
Chaulakharka Skoles toiletter og skolemøbler er bevilget fra Rotary Foundation og er overført til
Rotary Club of Kathmandu og afventer blot igangsætning.
HIPRON’s drift er fuldt finansieret for indeværende år og formodentlig også for et godt stykke af
næste år..

6.

Budget og kontingent
Restbeholdningen fra 2017 viste at der er tilgængeligt 369.562 kr i frie ubundne midler, som kan
bruges til drift og ikke finansierede projekter. Desuden 778.320 kr i bundne midler som kun kan
bruges til specifikke projekter.
Budgettet for 2018 inkluderer underfinansierede projekter for 424.000 kr. Med en forventet primær
indkomst på 330.000 kr, som blandt andet skal finansiere HP og HIPRONs administration med
230.000 kr, forventes alligevel et overskud på 45.000 kr.
Scholarship budgettet er langt mindre problematisk. Restbeholdningen fra 2017 var på 201.741 kr.
Forventet indkomst til scholarship på 200.000 kr, til Foundation på 20.000 kr og Administration på
40.000 kr, så kan der overføres 5.000 kr til projektkontoen, når der på Foundation kan sættes loft
ved 60.000 kr, og til HIPRON Administration kan overføres 38.000 kr, når der kan sættes loft ved
5.000 kr. Dermed vil der i løbet af året blive brugt 217.000 kr til scholarship og 43.000 kr til fond
og administration.
Kontingentet blev besluttet fortsat som hidtil
Budget og kontingent blev herefter enstemmigt godkendt.
Thøger udtrykte sin anerkendelse af det arbejde, som aktive medlemmer havde udført i løbet af året.

7.

Valg til bestyrelsen
Niels Mathiasen, Nanna Marie Kristensen og Kurt Lomborg genopstillede og blev genvalgt.
Anette Storgaard og Marie Egebjerg Jensen blev genvalgt som suppleanter.

8.

Valg af revisor og suppleant
Egon Andersen modtog valget som revisor og Hans Østergaard 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
Bente Maarbjerg spurgte, hvporfor alle skoler er blå. Kurt svarede at den blå farve er mere holdbar
end alle andre farver, og dette er den eneste årsag, bortset fra at den også er pæn. Der var ingen
yderligere indlæg eller debat under eventuelt.

Formanden takkede for fremmødet og takkede dirigenten for god kontrol over mødet. Som tak for indsats
i forbindelse med generalforsamlingen blev der overrakt en flaske vin til revisor Egon og dirigent Allan,
sigesom der blev reserveret en flaske til afgående revisor Peter Ørum, og til revisor Per Tange..
Kjeldbjerg 9. Marts 2018
Anne‐Marie Lomborg!

