Generalforsamlingen 2020
Formandsberetning
Niende ordinære generalforsamling i Jysk landsbyudvikling i Nepal.
Velkommen til vores ordinære medlemmer, til vores frivillige, til vores koordinatorer og til bestyrelsen.
Grundet COVID-19 og nedlukning af Danmark 12. marts, besluttede vi at udskyde generalforsamlingen, der
var berammet til søndag 22. marts, på ubestemt tid. Alle tilmeldte modtog 13. marts meddelelse om
aflysningen. Da vi midt i april måtte sande, at genoplukningen af Danmark kommer til at vare længe,
besluttede bestyrelsen at indkalde til en virtuel generalforsamling, søndag 17. maj 2020.
Det er lidt af et eksperiment, vi er ude i med denne virtuelle generalforsamling. Vi håber, vi har styr på
teknikken, når vi når frem til 17. maj, og at vi kommer i mål med alle formalia overholdt og med tilfredse
mødedeltagere. Måske bliver vi endda en god oplevelse og nyttig læring om afvikling af virtuelle møder
rigere.
INFRASTRUKTUR
Lad mig starte med infrastruktur projekterne. Det vil sige vandprojektet og toiletprojektet.
Vandforsyningen til landsbyerne var uden tvivl vores største projekt i 2019.
I september modtog vi en fantastisk fornem bevilling fra Poul Due Jensens Fond til renovering og
opgradering af vandforsyningen til de tre landsbyer Kantipur, Ayodhyapuri og Indrabasti.
Sammen med landsbyerne, Fonden og ingeniørfirmaet EnviDan havde vi arbejdet på ansøgningen i mere
end halvandet år. Projektledelsen er lagt i hænderne på EnviDan, hvad må siges at være et meget stort
kvalitetsløft. EnviDan har ansat Surya Prajapati som projektingeniør, hvilket også er et stort plus for
projektet. Surya har arbejdet for os siden 2014, han kender landsbyerne, han taler sproget og kender
kulturen.
I februar blev der lavet en ny, 100 m dyb boring. Boringen leverer vand i rigelig mængde, og kvaliteten har
vist sig at være helt i top. Så der ikke er brug for nogen form for vandbehandling. Projekteringen er nu gået
ind i sidste fase, og anlægsarbejdet sendes meget snart i udbud i Nepal. Efter planen skal anlægsarbejdet
starte i slutningen af regntiden, dvs. i august, og den ny vandforsyning forventes færdig og taget i brug i juni
2021. Det vil vise sig, om den plan kan holde, eller om coronaen tvinger ingeniørerne til at ændre
tidsplanen.
Etablering af en bæredygtig driftsorganisation samarbejder vi med internationale Oxfam om, som i forvejen
er en af Grundfos Fondens store samarbejdspartnere og som har en afdeling i Nepal.
Det glæder mig også meget, at EnviDan har indgået aftale om samarbejde med vores frivillige vvs’er Steen
Poulsen om kvalitetssikring af rørlægningsarbejdet.
Projektet har et samlet budget på 7,7 mio kroner. Heri indgår også bidrag fra Madi Kommune, brugerne,
EnviDan og os. Vores bidrag er de mange timer, som vi lægger i projektet.
Toiletprojektet er midlertidig sat på lavt blus. Ni toiletter er bygget færdig, men det har vist sig, at der er
nogle uhensigtsmæssigheder i designet af både bygningen og selve toiletkummen. I forbindelse med vores
næste besøg i landsbyerne skal vi have evalueret de ni toiletter og taget beslutning om projektets
fortsættelse.
SKOLE OG UDDANNELSE
På dette indsatsområde skal vi have fat i Madi Brain Power biblioteket, det nye skoleprojekt og Childrens
Day 2020.

Madi Brain Power biblioteket blev 1. marts i år overdraget til Madi Kommune. Dette var et led i den aftale,
som vi traf med vores partnerorganisation og Jana Jeewan skolen for to år siden. Overdragelsen skete i
forbindelse med et flot reception 7. februar for 100 indbudte gæster, hvor vi serverede gammeldags
æblekage, dansk hindbærsaft og nepalesiske snacks, og hvor skoleinspektøren, borgmesteren og jeg holdt
taler.
Overdragelse af vores projekter til nepaleserne er og skal være målet for alle vores projekter. Og det er her,
vi kan måle, om vores arbejde er bæredygtigt.
Det vil vise sig, om Madi Brain Power er et bæredygtigt projekt. To års etableringsfase er unægtelig ikke
meget, og slet ikke i Nepal, og organisationen omkring biblioteket synes at være temmelig skrøbelig. Eller er
det bare os, der ikke har is nok i maven? Har kommunen fuldstændig styr på økonomien? Kan bibliotekaren
klare opgaven? Det er vores intension at sende danske frivillige til biblioteket, så længe, der er brug for det.
Og vi er i tæt kontakt Govinda Panta, som er den daglige administrator af biblioteket.
Siden sidste generalforsamling har vi udsendt tre hold frivillige til Madi Brain Power biblioteket. Fem
frivillige har i anden halvdel af 2019 lagt næsten 40 ugers arbejde i opbygningen af biblioteket og i at støtte
bibliotekaren med driften og ikke mindst med at tilrettelægge og afvikle aktiviteter for de skoler, der er
med i projektet. Stor tak for det flotte arbejde til Ulrikke Bådsgaard, Inge Kring, Karin Lis Sanden, Dorrit
Sidenius og Charlie Ersahin - og selvfølgelig til koordinator Trille Gaarsdal, der trods alvorlig sygdom klarede
det store arbejde, der ligger i at planlægge og gennemføre så mange udsendelser.
Trille har desværre valgt at trække sig som koordinator for vores indsatsområde ’Skole og uddannelse’. En
kæmpestor tak skal lyde til Trille for nogle spændende år sammen og for dit flotte arbejde med
opbygningen af Madi Brain Power og din flotte ledelse af indsatsområdet og dets store frivilligvirksomhed.
Vi vil savne dig til bestyrelsesmøderne, og jeg vil savne vores mange fyraftensmøder ved dit køkkenbord.
Gudskelov - !!! - trådte Dorrit Sidenius til. Dorrit har med sine to udsendelser som frivillig til Madi Brain
Power og sin baggrund som både lærer og jurist de bedst tænkelige forudsætninger for at tage fat, hvor
Trille slap. Vi har aftalt, at Dorrit kører ’Skole og uddannelse’, indtil vi har fundet en afløser for Trille.
Vi leder med andre ord efter en ny koordinator til ’Skole og uddannelse’ og efter frivillige til efterårets
indsats i Madi. Men COVID-19 har sat både dette rekrutteringsarbejde og arbejdet i Madi på vågeblus.
Biblioteket er ligesom skolerne lukket.
Skoleprojektet er genopstået.
Under mit besøg i landsbyerne i november, modtog jeg invitation til møde med skolebestyrelsen på
Ayodhyapuri Skole. Mødet handlede om, at skolen ønskede at genoptage samarbejdet med os. Siden
sommeren 2017, da en engelsk organisation, Lincs2Nepal, overtog samarbejdet med Kantipur, Ayodhyapuri
og Indrabasti skole, har vi ikke haft noget skoleprojekt. Det viste sig dog, at Lincs2Nepal’s løfter var tomme.
De viste sig kun en enkelt gang i Madi. 2½ år skulle der gå, før skolerne kom med en undskyldning og en
opfordring til udviklingssamarbejde.
Og det var virkelig en stor undskyldning og stor bøn om fortsat samarbejde, der lød fra både skolens
bestyrelse og lærerne. Jeg var på samme tid både rørt, taknemmelig og glad. Endnu engang er vores
kompetencer blevet efterspurgt.
Skolerne ønskede vores hjælp til at udvikle lærernes engelskkundskaber og til at give dem nye pædagogiske
værktøjer. Under vores besøg her i februar, fik Trille forhandlet toårige aftaler på plads med Ayodhyapuri
og Kantipur Skole om engelskundervisning ved en nepalesisk lærer fra april i år og udsendelse af frivillige til
efteråret. Skoleprojekt 2.0. har vi kaldt det nye skoleprojekt.
COVID-19 har også sat det projekt på standby, og det er spørgsmålet, om ikke vi skal vente til 2021 med at
starte skoleprojektet op.

Childrens’ Day 2020 blev afviklet 10. februar. Som sædvanlig var det Rolf Bücking, der stod for at få
aftalerne på plads, men i år fik han stor hjælp fra Solvej Brink fra Ringkøbing, der stod for den praktiske
afvikling af dagen. Solvej, der er en erfaren spejderleder, havde tilrettelagt tre forskellige løb for de 800
elever, med poster for tre aldersgrupper. Solvej overraskede os alle med at have gennemtænkt dagen, til
næsten mindste detalje – uden nogensinde at have været i Nepal.
Efter løbene, der varede i 3 timer, var der 2 timers underholdning ved tidligere og nuværende elever, som
nepaleserne stod for. Og til sidst havde de arrangeret, at vi danskere skulle danse for nepaleserne. Vi blev
alle ni danskere hevet op på scenen, og så blev der ellers sat musik på. Rigtig sjovt blev det, da vi bød
borgmesteren, skoleinspektøren, andre prominente folk og alle børnene op til dans på scenen og nedenfor.
Det blev en meget festlig afslutning på den fjerde Childrens’ Day.
Stor tak til både Rolf Bücking og Solvej Brink.
SUNDHED
Sundhedsarbejdet har taget nye former og har også fyldt rigtig meget siden sidste generalforsamling.
Vores traditionsrige sundhedsfremmeprojekt kørte på niende år i 2019, med udsendelse af 4 syge- og
sundhedsplejersker i oktober. Desuden udsendte vi 3 sygeplejersker og 1 jordemoder til arbejde på
sundhedsklinikken i perioden september-december 2019. Med Susanne og vores tre nepalesiske tolke vil
det sige i alt 12 sundhedsfaglige personer i efterår/vinter 2019-2020.
Bente Knudsen, Tove Sommer, Liza Jørgensen, Ulla Nordtorp, Birk Ravn, Kristian Rystok, Tine Ersahin, AnneMarie og Susanne – stor, stor tak til jer for indsatsen, både i felten og på sundhedsklinikken. Jeg tror, der
efter COVID-19 vil blive lyttet mere til jeres vedholdende prækener om renlighed og hygiejne.
Den store Rotary Global Grant ansøgning kom afsted i august, og 21. november kom der besked fra USA, at
Rotary International havde bevilget 82.500 USD til indkøb af udstyr og inventar til den nye sundhedsklinik i
Kharkatta samt til et branding projekt, der skal gøre Ayodhyapuri Health Post til en af Nepals bedste.
Bevillingen omfatter blandt andet udsendelse af fire danskere til arbejde på Health Post i 2020. Ikke lønnet
arbejde, men med flyrejse og ophold betalt.
I februar forhandlede vi for tredje gang en samarbejdsaftale for det kommende år på plads med Madi
Kommunes sundhedskoordinator Shiva Subedi og den daglige leder af Health Post Pratikchya Gautam. Så
arbejdsopgaverne er beskrevet, og Susanne er i fuld gang med at forberede de udvalgte frivillige, lægge
tidsplaner og få styr på alt det praktiske omkring Madi Health Team 10/2020. Og vi er i gang med at lægge
planer for arbejdet på Health Post.
I Rotary Global Grant bevillingen er der også en rejse til Danmark for to sundhedsfaglige personer. Det
bliver Shiva Subedi og Pratiksha Gautam, der kommer hertil, og efter planen bliver det til i august. Vi er i
fuld gang med at tilrettelægge 2 ugers ophold i Danmark. De skal få lov at se mest muligt af det primære
danske sundhedsvæsen. På Shivas opfordring inviterer vi hen imod slutningen af besøget til en
sundhedsworkshop. Og så skal de to gæster selvfølgelig med ud og se Vesterhavet, ud at sejle med en stor
færge, besøge Den Gamle By og Aarhus Domkirke.
MADI BODY POWER
Med baggrund i vores Diabetes rapport fra januar 2019 og drøftelser med de nepalesiske sundhedsfolk har
vi søsat et projekt, der skal forebygge livsstilssygdomme såsom diabetes og forhøjet blodtryk. Det handler
om bevægelse, ernæring og viden. Vi har i det forgangne år haft fokus på idræt i skolerne. I efteråret lavede
Rolf Bücking aftaler med skolelederne om 15 minutters idræt hver dag. Og i februar samlede Rolf alle
lærerne til en workshop med både teoretiske og praktiske øvelser.
To hold frivillige står klar til udsendelse til landsbyerne. Det vil forhåbentlig snart afklares, hvornår vi kan
sende dem afsted.
Opstarten af Madi Body Power har været lidt udfordret af forskellige forhold. Men Rolf har godt fat i
bevægelsesdelen af projektet. Forhåbentlig vil det kommende års samarbejde med biblioteket,

sundhedsklinikken og sundhedsmyndighederne også udbrede budskaberne om sund livsstil.
ERHVERVSUDVIKLING
Jysk landsbyudvikling i Nepal gik i 2016 ind i erhvervsudvikling med fokus på landbrugsudvikling. Efter tre år
har vi erkendt, at en ændret tilgang er nødvendig for at skabe reel bæredygtig udvikling. Udgangspunktet
var viden til vækst og ikke åbning af en gavebod, der gav direkte eller indirekte indkomststøtte til udvalgte
landbrugsfamilier.
De første to år afholdt vi kurser med undervisning af en lokal agronom for 15-20 landmænd. Men
deltagerne var generelt mere interesserede i at få frø og gødning mv. end i viden. Derfor lagde vi om, så vi
udelukkende leverede viden i form af besøg fra en lokal agronom cirka en gang ugentligt. Målet var at
identificere landmænd, der ønskede en erhvervsmæssig udvikling af deres landbrug. Heller ikke den
strategi gav reel bæredygtig udvikling.
Vi har siden efteråret drøftet muligt samarbejde med et nyt, stort landbrugskooperativ, omfattende 85
landbrug i det frugtbare, nedre Kantipur. De har slået deres alt for små jordlodder sammen til 75 HA, som
de har fået omfattende statsstøtte og mindre kommunal støtte til sammenlægge og dyrke i fællesskab.
Projektets leder, Shiva Gayak, ser frem til at mødes med vores koordinator for landbrugsprojektet, Niels
Damsgaard Hansen og drøfte muligt samarbejde omkring rådgivning. Vi har på et bestyrelsesmøde afsat en
økonomisk ramme til det formål.
DEN MIDTERSTE TALLERKEN
’Den midterste tallerken’ et supergodt navn til det sted, hvor alt foreningens arbejde samles.
I 2018 samlede vi alle kræfterne på én stor tallerken. Vi besluttede nemlig at holde fælles bestyrelses- og
koordinatormøder. Det har givet foreningen et stort løft, og det har gjort hverdagen nemmere for
formanden. På den måde kan vi nemlig nøjes med halvt så mange møder, men endnu vigtigere, så er vi
kommet tættere på hinanden, og dialogen om de enkelte projekter er blevet meget bedre, idet al
kommunikation ikke længere skal gå gennem formanden. Vi holder ca. 4 møder om året.
Bestyrelsen
Arbejdet på ’den midterste tallerken’ er styrket gevaldigt i 2019. Dels er Dorrit Sidenius trådt ind i
bestyrelsen. Hun løser en række sekretæropgaver. Dels har vi fået Charlotte Boes med ombord som
kommunikationsansvarlig.
Dorrit, der har været i Madi to gange i 2019, som frivillig i Madi Brain Power biblioteket, har påtaget sig
opgaven med at holde styr på børneattester og samtykkeerklæringer. Endvidere har Dorrit i 2019 været
primus motor i redaktionen af Frivillighåndbogen – dermed er en stor opgave løst og en gammel drøm gået
i opfyldelse. Vi har nu en stor og flot håndbog med masser af praktiske oplysninger og gode råd at give
vores frivillige inden udsendelse til Nepal. Senest har Dorrit som konstitueret koordinator for ’Skole og
uddannelse’ påtaget sig flere store opgaver med Madi Brain Power og skoleprojektet.
Charlotte dumpede ned fra himlen i maj sidste år, da vi delte et jobopslag vedr. kommunikation på
Facebook. Og det var kærlighed ved første blik. Charlotte gik straks i gang med en meget tiltrængt
oprydning på vores hjemmeside. Samtidig begyndte alle vores indlæg på hjemmeside og Facebook at
tiltrække flere læsere. Charlotte får med sine journalistiske værktøjer solgt budskaberne. Hun har også sat
Frivillighåndbogen lækkert op og fået lavet os en LinkedIn profil. Vi har kunnet indgå i professionelt
kommunikationssamarbejde med Poul Due Jensens Fond om formidling af det nye drikkevandsprojekt, og
det har allerede udløst to artikler i Midtjyllands Avis.
For rigtig at kunne forstå og formidle vores arbejde måtte Charlotte selvfølgelig besøge landsbyerne i Madi.
Derfor rejste Charlotte med mig til Nepal sidst i januar. I to uger var vi sammen nat og dag. Det var en skøn
tur for os begge.

Jysk landsbyudvikling i Nepal blev stiftet i juli 2011.
Vi har i alle årene haft finansieringen af vores projekter på plads, og vi har været gode til at tilpasse vores
organisation til vores aktiviteter i Nepal. Det er nu ved den tid, hvor vi skal til at kigge på både vores
organisation og på finansiering af vores projekter. Vi er begyndt at overveje, hvordan vi kan styrke vores
partnerorganisation i Nepal. Det vil være afgørende for bæredygtigheden af vores arbejde. Vi skal også
have givet vores hjemlige organisation et hovedeftersyn, og vi skal i gang med at finde finansiering af de
kommende års arbejde. Det kommer bestyrelsen til at bruge en del kræfter på det kommende år.
Vi vil også meget gerne gøre en indsats for at styrke vores frivillig virksomhed. Frivillighåndbogen er et godt
skridt, men vi vil også gerne vise vores påskønnelse af det kæmpestore arbejde, som vores mange frivillige
laver for foreningen og for Madi. Skulle vi holde en stor fest i anledning af vores 10 års fødselsdag? Kan vi
lave et årligt frivillig træf? En arbejdsgruppe arbejder på dette.
En kæmpestor tak skal lyde til vores bestyrelse og koordinatorer. I gør et stort og flot arbejde. Vi er gode til
at dele udfordringer og sparre med hinanden. Jeg glæder mig til hvert eneste bestyrelsesmøde.
Medlemmer. Vi har i dag 220 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 her prøve at nævne alle de enkeltpersoner og
organisationer, der har støttet os økonomisk det seneste år:


















Poul Due Jensens Fond bevilgede i september 5.999.000 kr. til det nye drikkevandsprojekt. Bevillingen
udbetales over en 2-årig periode.
Per og Mette Frohn har igennem snart mange år overført 100 kr./måned til vores konto.
Viborg City Maraton donerede i maj 6.252 kr. til Madi Body Power
Rolf Bücking fik i juni Viborg Kommunes kulturpris på 50.000 kr. Den skød han ind i Madi Body Power
projektet.
Lions Klub Viborg donerede i august 10.000 kr. til Madi Body Power.
Sct. Mathias Centret donerede i august 5.000 kr. til Madi Body Power.
Via Silkeborg Erhverv modtog vi i august en anonym gave på 500 kr.
Benefit Viborg donerede i september 7.500 kr. til Madi Body Power.
Ivan og Agnes Klaris donerede i november 200 kr. til foreningens arbejde.
Rotary Global Grant bevilgede i november 82.500 USD til indretning af Ayodhyapuri Health Post og
kompetenceudvikling af personalet. Bevillingen kommer til udbetaling i 2020.
Sanne Sand har blandt venner og bekendte indsamlet 6.080 kr. til transport til Nepal af 2 fødesenge.
Lone holdt foredrag for Højskoleeftermiddage i Kragelund – honorar: 2.500 kr.
Lone holdt også foredrag for Dansk-Nepalesisk Selskab – en vingave blev konverteret til 300 kr. til foreningen.
Charlotte modtog i marts støtte fra PATA (Pacific Acia Travel Association) til sin første rejse til Nepal.
Charlotte returnerede sin flybillet 5.443 kr. til os og overførte desuden en gave på 5.000 kr. til os.
I marts modtog vi en anonym gave på 3000 kr.
Else Marie Haurum satte i april 50 kr. ind på vores bank kontoen
Poul Due Jensens Fond har ekstraordinært støttet Madi Kommune med 115.000 kr. i kampen mod COVID-19.
Tak til alle andre aktive og passive støtter for jeres engagement i Jysk landsbyudvikling i Nepal.
Jeg startede dette års formandsberetning med COVID-19, og jeg kommer også til at slutte med den.
Ifølge de officielle tal er Nepal med sine 59 tilfælde d.d. nærmest ikke ramt. I Madi er der ikke konstateret
et eneste tilfælde. Nepal har selvfølgelig taget sine forholdsregler, men det er til stor undren for os alle

herhjemme, at landet ikke er hårdere ramt.
Poul Due Jensens Fond tog allerede før påske initiativ til at støtte Madi Kommune med alle nødvendige
værnemidler til kommunens hospital, sundhedsklinikker og grænseovergangen til Indien samt med
nødhjælp til de allerfattigste familier. Madi Kommune har udtrykt meget stor taknemmelighed for denne
store håndsrækning fra Danmark.
Det bliver meget spændende at se, hvordan verden finder ud af åbne igen. Og hvordan vil COVID-19 præge
vores projekter og samarbejde med Madi. Hvornår kan vi igen rejse til Nepal, og hvordan kommer det til at
foregå? Hvor langt tid vil det tage at få vores forskellige projekter op i omdrejninger igen? Hvordan vil vores
rejsebudgetter komme til at se ud?
Vil Covid-19 give os flere udfordringer – ja, uden tvivl
- men er det ikke udfordringer, vi er sat i verden for at klare og få det bedste ud af?

1.5.2020
Lone Petersen

