
 

Generalforsamlingen 2019 

Formandsberetning 
 

Ottende ordinære generalforsamling i Jysk landsbyudvikling i Nepal…. det er ikk’ så ring’ endda. 

 

Velkommen til vores ordinære medlemmer, til vores frivillige, til vores koordinatorer og til bestyrelsen. 

Vi er flyttet til mere ydmyge rammer med vores generalforsamling i år, men det giver os på en eller anden 

måde mere vægt og volumen. Sådan er alt relativt. 

 

Men der er nu også noget reelt om det med det relative. Vores projekter i Nepal er blevet større. 

Økonomien er blevet større. Vi er blevet mere professionelle.  

 

INFRASTRUKTUR 

Lad mig starte med infrastruktur projekterne. Det vil sige vandprojektet og toiletprojektet. 

 

Vi har det seneste års tid arbejdet på renovering af drikkevandsforsyningen til Kantipur, Ayodhyapuri og 

Indrabasti. Det sker på initiativ fra Poul Due Jensens Fond, der gerne ser deres investering fra 2011 blive 

mere bæredygtig, mere fremtidssikret. Lige nu kører projekteringsarbejdet på højtryk, og vi håber at kunne 

aflevere en ansøgning til Fonden inden sommerferien.  

Projektet er stort - mere end dobbelt så stort som den vandforsyning, vi etablerede i 2011-13. Fordi antallet 

af husholdninger er 50 % højere end dengang. Fordi der skal leveres 3 gange så meget vand pr. indbygger. 

Og fordi Fonden stiller helt andre krav til kvalitet og bæredygtighed end i 2011. 

Projektgruppen består af ingeniør Surya Prajapati, vvs’er Steen Poulsen, ingeniør Hans Jørn Hansen (vores 

kasserer), bankbestyrer Solvejg Lauridsen og mig. Dertil kommer, at vi har hyret det lokale rådgivende 

ingeniør firma Envidan til at kvalitetssikre projekteringsarbejdet.  

Surya, Solvejg og jeg har netop været i Nepal, hvor vores primære opgave har været dette vandprojekt. Vi 

har holdt møder med landsbyboerne og med Madi Kommunes borgmester. Vi har besøgt to andre, 

kommunalt drevne vandværker, og vi har forhandlet en samarbejdsaftale med Madi Kommune og vores 

partnerorganisation på plads. Og vi har mødtes med rådgivende ingeniør om et helt nyt ledningsnet og med 

brøndboreren. 

 

Toiletprojektet gik desværre i stå i september 2018, fordi de toiletkummer, vi havde fået produceret i 

Butwal, måtte kasseres på grund af grundlæggende fejl i udformningen. Men vi har i mellemtiden fundet en 

producent i Kathmandu, der har udbedret fejlene og produceret et antal kummer, som Surya og jeg tog 

med os til Madi sidst i februar.  

Toiletterne, som vi har kaldt Madi Compost Factory, er muldtoiletter, som leverer gødning til landbrug og 

køkkenhaver. De bygges af cementsten, som leveres af en lille ny fabrik, som er startet med lån fra os og 

med forhåndskøb af 7000 mursten. 25 familier står skrevet op til de første toiletter. Familierne skal selv 

levere materialer og arbejdskraft, svarende til ca. 20 % af prisen på i alt ca. 8000 kr. for et toilet. Vi burde 

kunne afslutte byggeriet af de første ca. 20 toiletter her i 2019.  

 

Organiseringen af arbejdet er på plads – og det gælder både aftaler med aftagerne, bygmestre, 

tilsynsførende, leverandører, administrationen og afrapporteringen til os. Det er blandt her, jeg ser, at 

vores arbejde efterhånden slår rod og får volumen – og det er ikk’ så ring’ endda.  

Toiletprojektet er faktisk et rigtig godt eksempel på, at vi har gjort en forskel.  

En kæmpestor tak til Steen og Surya for deres arbejde med toilet- og drikkevandsprojekterne, både i Nepal 

og herhjemme, og til dig, Hans Jørn, vores ankermand herhjemme på de to store projekter.  

 

 



MADI BRAIN POWER 

Det aktivitetsbaserede Madi Brain Power bibliotek åbnede for lige godt et år siden. Starten var rigtig meget op 

ad bakke, selv om Trille og andre havde gjort et enormt arbejde med at få det hele stablet på benene. 

Kommunikationen med bibliotekaren Chandra var elendig. Måske hun slet ikke havde fattet, hvad det hele 

drejede sig om. Jana Jewan skolen var li’så svær at danse med. Men da der i september begyndte at komme 

frivillige til biblioteket, vendte bøtten. Nu vælter det ind med børn, der vil læse, lege og deltage i de lærende 

tilbud. Chandra trives og er elsket af både bibliotekets gæster og vores frivillige. Og hendes kommunikation  

med Trille fungerer.  

Hold 2 fra november 2018 tager afsted igen som Hold 4 i 2019 og Hold 5 er ved at være samlet.  

En kæmpestor tak skal lyde til Trille og vores frivillige.  

 

Biblioteket skal overtages af Madi Kommune 1. marts 2020. Alle hylder vil til den tid være fyldt med bøger 

og spil. Udbuddet af aktiviteter vil være der, hvor vi ønsker, det skal være. Forhåbentlig vil der være 

etableret egen indgang til biblioteket fra Madi Road, og forhåbentlig vil landsbyboerne være begyndt at 

benytte biblioteket.  

 

FAMILY DAY 2019 

Årets Children’s Day - den tredje af slagsen – skulle her i 2019 have været en familiedag. Desværre var 

budskabet ikke nået ud til familierne. I hvert fald kom der næsten ingen voksne til de præsentationer af 

vores projekter, som vi havde forberedt. Men børnene havde en fantastisk dag.  

Stor tak til Rolf Bücking, der i den grad er lykkedes med at dele sin viden og erfaring om eventmageri og 

projektledelse med nepaleserne. Næste år får nepaleserne efter planen blot en pose penge og skal så få det 

bedste ud af den.  

 

SUNDHED 

I oktober sendte vi for 8. gang et hold frivillige til Madi for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. 

Madi Health Team 2018 bestod af to sygeplejersker, en fysioterapeut, en læge, en folkesundhedskandidat og 

tre tolke med sundhedsfaglig baggrund. Foruden undervisning i tandbørstning og håndvask blev der i 

samarbejde med sundhedsklinikkens personale og områdets kvindelige sundhedsfrivillige afviklet en række 

sundhedsworkshops for landsbyboerne. Som noget nyt introducerede vi til bækkenbundstræning, og for 

anden gang brugte vi at samle kvinderne om strikketøjet. Og vi fik sat fokus på Type-2 diabetes. Herom lidt 

senere. Mange tak til sundhedsholdet, ja til alle otte sundhedshold og Susanne for jeres vedholdende indsats. 

Nu begynder Madi at efterspørge os.  

 

Vi oplever stort engagement fra Madi’s sundhedsfrivillige, og vi oplever nu også, at Madi Kommune 

efterspørger vores viden og vores måde at arbejde med sundhedsfremme på.   

For en måned siden underskrev vi det andet ’Letter of Intent’ (LOI) med Madi Kommunes 

sundhedskoordinator. Det er et hensigtsbrev, der beskriver, hvad vi skal samarbejde om på 

sundhedsområdet i 2019. Susanne Rystok, Anne-Marie Koch Jørgensen og jeg havde inden min afrejse lavet 

et udkast til dokumentet, som jeg så skulle forhandle på plads med Shiva Subedi. Tre skønne møder skulle 

der til, før det hele faldt på plads. For Shiva havde gode forslag med til os, som selvfølgelig skulle 

konfirmeres af Susanne, inden jeg kunne underskrive. 

Dels så Shiva gerne, at vi lærte sundhedsklinikkens personale, hvordan vi arbejder med sundhedsfremme 

ude i landsbyerne – altså, at vi lavede et individuelt program for kompetenceudvikling for to medarbejdere 

og tog dem med som føl i tre uger. Det havde vi ikke lige set komme, men det er da det største 

kompliment, vi kunne drømme om. Dels slugte han vores udmelding om, at vi ikke vil betale den 

traditionelle kompensation på knap 100 kr./dag til de to medarbejdere for at arbejde i felten. Der blev også 

skrevet et par forpligtigende, administrative opgaver ind til os.  

 



Endelig fik vi skabt fælles fodslag i det kompetenceudviklingsprojekt, som vi har skitseret i et meget stort 

Rotary projekt omkring den ny sundhedsklinik, som netop er færdigbygget og åbnet.  

Susanne er i fuld gang med et større puslespil, der skal få 10 danskeres tidsplaner, LOI og de nepalesiske 

højtider til at gå op i en højere enhed. 

 

Det omtalte Rotary projekt er på 82.500 USD (mere end ½ mill. danske kroner) og omhandler indretning af 

den nybyggede sundhedsklinik, et brandingprojekt og transport af to fødesenge fra Ulfborg til Madi. 

Brandingprojektet har som vision at løfte den nye sundhedsklinik op til at være Nepals bedste. Det er 

ambitiøst, men man skal jo sigte højt for at ramme målet. Jeg besøgte den nye sundhedsklinik et par dage 

efter, at den var åbnet og blev bekræftet i, at der virkelig bør satses på klinikkens fremtoning og 

personalets holdning til stedet og arbejdet.  

Den store Rotary ansøgning er strandet i Nepal, fordi den lokale Rotary klub har siddet på hænderne alt for 

længe. Igen med Shiva som den store frontkæmper lykkedes det at få lavet en plan for at få styr på 

hængepartierne i ansøgningen. Silkeborg Connect Rotary Klub satser på, at ansøgningen kan være 

færdigbehandlet i USA om tre måneder.  

 

En fornem rapport ’Diabetes Prevention Project Madi 2018’ er udarbejdet af to frivillige fra efterårets 

sundhedshold. Den rummer vigtige anbefalinger til både Madi Kommune og os. Hvis vi vil forebygge Type-2 

Diabetes, som er en af de alvorligste trusler mod folkesundheden i Nepal, skal der sættes ind på tre 

områder:  

1. Viden om livsstilssygdomme og sund livsstil 

2. Fysisk aktivitet 

3. Bedre ernæring  

Rapporten modtog vi i 25. januar, og inden Susanne og jeg havde fået kommenteret den og fået et par 

ændringer med, var det halve af februar også gået. Lørdag 16. februar kørte jeg op og spiste morgenmad 

sammen med Rolf og Anette i Viborg. Det var dagen før Rolfs afrejse til Nepal. Jeg havde et print af 

rapporten med, fordi jeg vidste, at Rolf ville drøfte et muligt samarbejde mellem Lions Viborg og Jysk 

landsbyudvikling i Nepal. Der var flere ting, der pegede i retning af, at ’fysisk aktivitet’ kunne være temaet 

for sådant et samarbejde. Dels er det en af Rolfs spidskompetencer, dels er Diabetes et strategisk mål for 

Lions Viborg. 

Rolf tændte omgående på ideen, og da jeg kom til at sige ’Madi Body Power’, var ideen solgt.  

 

MADI BODY POWER 

I Kathmandu mødtes Rolf og jeg igen. Han var på vej hjem, og jeg var på vej til Madi. Sammen lavede vi en 

grovskitse til et projekt, som vi tænker forankret i den ny Health Post – da det nu handler om sundhed, og 

da Madi Kommune ønsker, at Health Post rent faktisk skal positionere sig i forhold til lokalsamfundet. 

Grovskitsen skulle jeg vende med nøglepersoner fra Health Post, skolerne og vores partnerorganisation.  

 

Projektet skal handle om skoleidræt, idræt efter skoletid, idræt for voksne og ikke mindst om viden, 

formidlet gennem bl.a. Madi Brain Power. Ayodhyapuri Health Post skal dokumentere, at fysisk aktivitet gør 

en forskel, og vi skal finde ud af, hvordan vi skal arbejde med ernæringen.  

Vores bestyrelse nikkede ja til det nye projekt på vores bestyrelsesmøde for en uge siden - under 

forudsætning af, at vi har de nødvendige ressourcer til at realisere det. Rolf bliver projektleder, og arbejdet 

med at få styr på strategi, planer, deltagere og økonomi skal vi i gang med nu.   

 

ERHVERVSUDVIKLING 

Og så til noget helt andet. Når vi snakker erhvervsudvikling, handler det som bekendt indtil videre næsten 

udelukkende om landbrugsudvikling. Landsbyboerne pegede i 2014 på, at den primære satsning på dette 

område burde være modernisering af landbruget. Siden sensommer 2017 har Niels Damsgaard Hansen 

været koordinator på vores landbrugsprojekt. Omkring 15 landmænd er med i projektet.  De får hver uge 



besøg af vores nepalesiske landbrugskonsulent, Bramanti Mahato, der efter at have besøgt deres marker 

og urtehaver, rådgiver dem om blandt andet bekæmpelse af eventuelle sygdomme, ukrudt og 

insektangreb. Desuden kommer han omkring valg af afgrøder og dyrkningsmetoder, som især siger på at 

bevare og meget gerne øge jordens sundhed, fordi den er forudsætningen for at få sunde, næringsrige 

afgrøder. Bramanti sender ugentlige og månedlige rapporter til Niels, og de to kommunikerer løbende om 

rådgivningen.  

Landmændene har større forventninger til økonomisk støtte fra vores side, end vi kan og vil indfri. Det 

ligger os meget på sinde at satse på økonomisk, selvdreven bæredygtighed, og alt tyder på, at næste skridt 

bliver, at vi støtter en mindre gruppe på fem-seks dygtige og ambitiøse landmænd i at udarbejde 

forretningsplaner, og at vi sammen tilrettelægger den eventuelle lånefinansiering, der kan være brug for til 

indkøb af mindre redskaber, udstyr til vanding og eventuelt drivhuse/væksttunneler i de kølige perioder. 

 

Når jeg skriver, at erhvervsudvikling ”næsten” kun handler om landsbrugsudvikling, er det fordi, støtte til en 

mindre, ny virksomhed har sneget sig ind. Som det faktisk var vores drøm, da vi i 2013 ansøgte Poul Due 

Jensens Fond om støtte til vores ’Projekt Bæredygtighed’, har vi bakket op om etablering af den lille 

murstensfabrik, der nu bl.a. laver mursten til toiletterne. Det går rigtig godt med den lille fabrik. 

 

DEN MIDTERSTE TALLERKEN 

Selv om vi er på vej væk fra at snakke om indsatsområder og tallerkener til mere at snakke om vores 

projekter, så er betegnelsen ’den midterste tallerken’ et supergodt navn til det sted, hvor alt foreningens 

arbejde samles.  

 

Strategi 2019-22. Vi har i 2018 arbejdet med at lave en ny strategi for Jysk landsbyudvikling i Nepal. 

Den handler om, at vi skal blive mere skarpe på de enkelte projekter og på at styrke samarbejdet med vores 

partnerorganisation og Madi Kommune. Vi vil også satse på leder- og ledelsesudvikling.  

Min seneste Nepal rejse kom i vejen for, at tryksagen om vores Strategi 2019-22 kunne nå at blive færdig til 

i dag. Men om et par uger er vi klar til at sende den i trykken.  

Vi har haft stor fornøjelse af vores første strategihæfte, som vi har delt ud til sponsorer, frivillige og andre 

samarbejdspartnere og interesserede. Og til medlemmerne, selvfølgelig.  

Stor tak til både bestyrelse og koordinatorer for indsatsen med strategiarbejdet. En særlig tak til Christian 

for at tage têten med redaktionsarbejdet og til Niels for at påtage sig layoutarbejdet. Og tak Solvejg 

Lauridsen, for hendes tilsagn om at gå ind i arbejdet med at lederudvikle vores nøglepersoner. 

 

Møder. I forbindelse med strategiprocessen blev vi i foråret 2018 enige om at slå koordinator- og 

bestyrelsesmøder sammen. På den måde kan vi nøjes med halvt så mange møder, men endnu vigtigere, så 

kommer vi tættere på hinanden, og dialogen om de enkelte projekter er blevet meget bedre ved, at ikke al 

kommunikation skal gå gennem mig. Vi har siden sidste generalforsamling holdt fire af disse fællesmøder.  

 

Bestyrelsen. I december trak vores kommunikationsansvarlige siden 2016, Michelle Bach Mikkelsen, sig fra 

bestyrelsen. Michelle følte ikke, hun havde den fornødne tid til arbejdet, og en ny kandidat til posten var 

tilmed pludselig dukket op. Samarbejdet med denne nye ildsjæl så meget lovende ud i flere måneder, men 

fast arbejde kom for et par uger siden i vejen for en tilknytning til vores forening. Vi står med andre ord i 

dag uden kommunikationsansvarlig i bestyrelsen. Jeg fik lige lov at smage, hvad en person med de rigtige 

kvalifikationer kan gøre for os, og jeg vil sige, at det er vigtigt, at vi finder en person, der kan give vores 

kommunikation et seriøst løft.  

Formelt trådte vores suppleant Anne Marie Koch Jørgensen ind i bestyrelsen, da Michelle trådte ud. Det 

skal vi se på lidt senere. Vores sekretær siden 2016, Leif Hoven, har også valgt at trække sig fra bestyrelsen. 

Det skal vi også se på, når vi når frem til dagsordenspunktet ’Valg til bestyrelsen’.  

 



GDPR / Samtykkeerklæringer / Børneattester. I bestyrelsen har vi også arbejdet med tre formelle opgaver. 

Ved udgangen af 2018 var vi klar med vores beskrivelse af, hvordan vi håndterer medlemmers og frivilliges 

persondata. I forlængelse heraf har vi også udarbejdet samtykkeerklæringer, der giver os lov til at bruge 

vores frivilliges og koordinatorers billeder i vores kommunikation og til at gengive billeder med dem på i 

forbindelse med arbejdet for os. Endelig har vi for nylig besluttet, at alle, der arbejder for os i Nepal, skal 

have en børneattest. Tak til Hans Jørn og Leif for at gå i brechen for at få styr på disse vigtige, 

administrative værktøjer.  

 

Nepali Kitchen. En lille event har vi sørme også afviklet her på den midterste tallerken – foruden 

generalforsamlingen selvfølgelig. I forbindelse med 24 timers løbet i Viborg i august 2018 var vi en lille flok 

nepalesere og danskere, der serverede nepalesiske specialiteter for løbere og viborgensere. Vi havde stor 

fornøjelse ud af at tilrettelægge menuen og lave et testkøkken hjemme hos Trille. Med en stor 

håndsrækning fra Viborg City Marathon, som stod bag 24 timers løbet, blev det til en fin, lille streetfood 

bod. Maden smagte lækkert. Vi fik udsolgt og lavede endda et lille overskud til Jysk landsbyudvikling i 

Nepal. Jeg håber, vi kan samles om en gentagelse i år. Skriv 17.-18. august i kalenderen og meld dig gerne 

som hjælper.  

 

Medlemmer. Vi har i dag 241 medlemmer. Det er en fantastisk flot ballast, og vi ligger rigtig godt i vandet.  

En stor tak til alle jer medlemmer, der bakker op om vores arbejde.  

 

Opbakning har vi sandelig også fra vores sponsorer. Jeg skal nu prøve at nævne alle de enkeltpersoner og 

organisationer, der har støttet os økonomisk det seneste år: 

 

 Poul Due Jensens Fond bevilgede i december 300.000 kr. til projektering af det nye drikkevandsprojekt.  

 PONA Foundation bevilgede i februar 25.000 kr. til indkøb af bøger og materialer til Madi Brain Power. 

 24 Timer (tidl. Viborg City Marathon) sponsorerede i februar Family Day 2019 med omkring 14.000 kr.  

 Virksomheden Gharma har for tredje år i træk, doneret os en del af sit overskud – i 2018 hele 2.000 kr.  

 Per og Mette Frohn har igennem snart mange år overført 100 kr./måned til vores konto. 

 Karin Worm har i hele 2018 støttet Madi Brain Power med 100 kr. om måneden. 

 Nina Schou har støttet indkøb af brætspil, tegne-/male-materialer, strikkegarn til biblioteket med 1100 kr.  

 Elin Vonsek har doneret 700 kr. til brætspil, tegne-/male-materialer og strikkegarn. 

 Else Marie Hinge fra MBP’2 har købt bøger til biblioteket for 500 kr.   

 Katia Ben Semmane har støttet os med 100 kr. ifm. sin kontingentindbetaling i november. 

 Det samme gjorde Ellen Møller i januar. 

 Og Elin Sonne og Anders Søgård i februar.  

 Ole Ramer og Leno har støttet toiletprojektet med 1.000 kr. i april og 1.000 kr. i juli. 

 Vi lavede i august et overskud på 608 kr. i vores nepalesiske madbod ved 24 timers løbet i Viborg.  

 I august modtog vi en anonym gave på 250 kr.  

 

Tak for jeres fremmøde i dag. 

Og tak til alle andre aktive og passive støtter derude for jeres engagement i Jysk landsbyudvikling i Nepal.  

 
 

 

7.4.2019 

Lone Petersen 


