Generalforsamling i
Jysk landsbyudvikling i Nepal
Søndag 21. april 2013 kl. 13.30-17.00 på
Den Kreative Skole, Bindslevs Plads 7, 8600 Silkeborg

REFERAT
Lone byder velkommen til 2. ordinære generalforsamling.
1. Valg af dirigent og referent
Karl Waack vælges som dirigent. Nina Schou refererer.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Lone fortæller kort om geografi og politik i området som indledning til
beretningen. Denne kan læses i sin helhed på www.kantipur.dk.
Lone gennemgår den skriftlige beretning med fokus på overordnede
punkter som tidsrammen på 5 år for projektet. Erfaringen er at det har
været godt med en tidsramme. Overvejelserne har fx været: Har projektet
været for lidt målrettet? Er det realistisk at en befolkning kan løfte sig ud af
fattigdommen på 5 år?
Drikkevandsprojektet har været meget stort og vandværkerne er åbnet 4.
april 2013. Stor anerkendelse til Grundfos for 1,2 mill. kr. foruden støtte og
godt samarbejde. Det samme gælder den nepalesiske totalentreprenør.
Fra 2009 var det landsbyernes ønske at få hjælp til at lære landsbyens
børn engelsk. Skoleprojektet er prioriteret meget højt af landsbyerne, ikke
mindst Teacher Training delen.
Produktion og salg af håndværk er kommet til at betyde meget for
kvinderne og giver indtægt til både den enkelte og kooperativet. Der er dog
problemer med at finde ressourcer til markedsføring. Der savnes aftager til
en større mængde armbånd.
Flot at projektet har kunnet få sendt en gruppe antropologistuderende på
KU på feltarbejde i Nepal.
Landsbyudviklingsprojektet har leveret materiale til 2 forskningsprojekter.
En god fornemmelse.
Der har nu været to sundhedshold af sted og der ligger rapporter på dansk
og engelsk. Projektets formål er forebyggelse og sundhedsfremme frem for
behandling.
Det næste sundhedshold er sammensat og målsætningerne er opstillet.
Virker det så? Ja, bl.a. børster børnene tænder på Indrabasti Skole hver
dag.
Der er lavet en serie postkort med fotos til salg.
Bestyrelsen har diskuteret evaluering af de fem år og vil godt fortsætte en
periode mere på tre betingelser: at landsbyerne vil, at alle kan deltage på
tværs af sociale og kulturelle skel, at der kan laves en fornuftig
organisation. Organisationsmodellen gennemgås.
Grundfos har foreslået et fortsat samarbejde og har bedt om en ny
ansøgning. Der arbejdes lige nu på ansøgningen til Projekt Bæredygtighed.
På et møde i landsbyerne med brainstorm kom der 55 ønsker til udvikling.
Disse fire blev prioriteret højest: IT undervisning og erhvervsudvikling,
kunstvanding, turisme, sundhedsfremme og forebyggelse.

Organisationsmodellen blev på mødet gennemgået og anskueliggjort ved
hjælp af tallerkener. ’Tallerkenmødet’. Den blev forstået og godtaget. Der
arbejdes på at implementere modellen med lokale personer til hvert
område.
Der ventes meget af turistprojektet – på kort og langt sigt.
Det ser ud til at investeringen i en dyrlægeuddannelse bliver en succes.
Der arbejdes hen mod en dyrlægeklinik på andelsbasis. Der er lavet
forberedende undersøgelse og planer. Der er stillet lokale til rådighed.
Fokus på børnehaveklasser er muliggjort gennem en donation fra Lego.
Tak til alle de mange der har bidraget med stort og småt jvf. den skriftlige
beretning.
Beretningen er godkendt.
Også stor tak til Lone.
3. Regnskabsaflæggelse
Poul gennemgår regnskabet.
Regnskabet godkendes uden kommentarer.
4. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
5. Projekter 2013 og 2014
Se skriftlig oversigt.
6. Fastsættelse af kontingent for 2013
Uændret 150 kr.
7. Valg af formand og et bestyrelsesmedlem
Lone og Hans Jørgen er på valg.
Genvalg.
8. Valg af suppleant
Karl er valgt.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Tak til Marianne Nielsen for revision af regnskabet.
Genvalg.
Suppleant genvælges: Elin Sonne
10. Auktion over tre kunstværker fra Kantipur
Værkerne er lavet af Bjørn, Anna, og Anne. Solgt for hhv. 450kr, 850kr,
750kr.
11. Eventuelt
Karl tager hatten af for Lones indsats og takker for et fantastisk
samarbejde.

21.4.2013. Nina Schou

