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Referat af generalforsamling i
Jysk landsbyudvikling i Nepal
Søndag 19. april 2015 på Den Kreative Skole, Silkeborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag til vedtægtsændringer (udsendt med dagsorden)
(yderligere forslag skal sendes til formand Lone Petersen, Farmen 12, 8600
Silkeborg og være hende i hænde senest
12.04,2015)
5. Projekter og budgetter 2015 og 2016
6. Fastsættelse af kontingent for 2016
7. Valg til bestyrelsen (formand og bestyrelsesmedlem er på valg i år)
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Referat:
Ad 1
Anette Mønster vælges til dirigent, og Nina Schou vælges til referent
Ad 2
Lone gennemgår beretningen.
Der er kommet 62 nye medlemmer, så vi nu er på 202. Der har været 20 frivillige afsted siden
sidste år, og den nye struktur med koordinatorer i DK og i Nepal er kommet godt i gang. TV2
Østjylland har lavet en TV film på 28 minutter.
I september 2014 var projektkoordinator i Nepal, Umesh Regmi, på besøg i DK. Ved den lejlighed
blev der afholdt et strategimøde med de danske koordinatorer. Det mundede ud i et
strategidokument for ’Projekt Bæredygtighed’. Det foreligger som et hæfte, der fx kan bruges ved
ansøgninger. Det er ikke lavet til brug i Nepal.
Formidlingen til landsbyboerne skal foregå visuelt ved hjælp af en plakat, som udformes at de to
tidligere frivillige Anne Hoberg og Bjørn Højlund Rasmussen, i samarbejde med Christian Kolthoff,
For at fremme kommunikationen til landsbyboerne er der betalt og opsat en opslagstavle i hver af
de tre landsbyer. Det har været et ønske fra de nepalesiske koordinatorer.
Grundfos har fået nyt fondssekretariat og har haft inviteret Lone til et møde for at høre om
projektet. Grundfos er interesseret i fortsat samarbejde.
Vi er blevet medlem af CISU, Civilsamfundet i Udvikling, med henblik på rådgivning,
kompetenceudvikling, netværk og fremtidig projektfinansiering.
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Fælles rejse til landsbyerne.
For første gang rejste alle koordinatorerne sammen til Nepal og besøgte landsbyerne for at møde
de nepalesiske koordinatorer og drøfte udviklingsstrategien
Med dem rejste et TV hold fra TV2 Østjylland med for at lave en film. De filmede i fem dage, mens
koordinatorerne arbejde. Det var en stor oplevelse for landsbyerne. Filmen hedder ’Nepal i hjertet’
og kan findes på nettet.
Koordinatorerne holdt et fælles strategiseminar hvor indsatsområder blev diskuteret. Højeste
prioritet får modernisering af landbruget med henblik på at øge produktion og afsætning udover
eget forbrug. Herudover blev det besluttet at frigøre mindre beløb til: tre opslagstavler,
håndvaskebeholdere til 30 familier, lån og donation til et pilotprojekt med champignondyrkning som
desværre slog fejl. Affaldshåndtering bliver et indsatsområde, som skal tage udgangspunkt i
skolerne.

Nyt fra indsatsområderne:
1. Sundhed – et fyrtårn for sundhedsprojektet er det lokale sundhedscenter, Kharkatta Health
Post. En helt ny sundhedsklinik er på vej. Det betyder samarbejde med de lokale
myndigheder. Udover det kører det almindelige arbejde med sundhedsfremme.
’Sundhedsblomsten’ præsenteres.
2. Infrastruktur – nyt fra vandværkerne: Efter flere vanskeligheder med at få drift og økonomi
til at fungere er der nu tegn på bedring: Ledningerne er gravet ned, aflæsninger og
regnskab kommer regelmæssigt. Et nyt problem, der skal tages fat på, er jordskred, der
kan true vandværkerne. Der er tegn på et bredere engagement i befolkningen.
Drikkevandsforsyningen er indsatsområdets fyrtårn.
3. Erhvervsudvikling – Fyrtårnet her er modernisering af landbrug og havebrug. Der er kontakt
med en gruppe nepalesiske landbrugsstuderende, som læser Ph.d. i Foulum. En af dem,
Bhanu Pokhrel, kommer fra området og er interesseret i et samarbejde. Der har nu været 2
turistrejser. Næste rejse er planlagt til november 2015.
4. Skole og uddannelse – den femte skole kommer nu med. På vej ind i Fase 2 hvor lærerne
begynder at tage ansvar for egen udvikling. Der arbejdes med ny struktur på indhold og
tidspunkter. Der har været afholdt et pc-brugerkursus for de nepalesiske koordinatorer, som
nu har hver sin pc. Det var en stor succes, som gentages.
Der er voksende forståelse for at deltagelse i projektet forpligter. Kulturelle forskelle mellem Nepal
og DK har især vist sig i vandværksprojektet, hvor det har været svært at få en bestyrelse til at
fungere, fordi nepaleserne ikke er vant til den måde at samarbejde på. Fælles ansvar og den
enkeltes forpligtelse er heller ikke en selvfølge. Det kræver tid, små skridt og mange oplevelser af,
at noget kan lykkes.
Økonomien ser god ud. Lone siger tak for store og mindre store beløb:
Vi har i år fået en restbevilling fra Grundfos. Der er kommet et beløb fra Lauritzen Fonden.
Soroptimisterne i Silkeborg har doneret 10.000 – overskuddet fra Gospelkoncert – som er
øremærket til uddannelse af to tandplejere.
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Inger Andersen, Gulle Stehouwer & Erling Bisgaard, Krishna Neoupaney, Karin Worm, Indra
Adhikari, Susanne Rystok, Ole & Leno Ramer, Erik Gamdrup, Familien Timsina, Rikke Grønlund,
Nina Bardram, Ellen Møller, Elin Sonne, Inger Skamris, Per & Mette Frohn, Ellen Christenson og
Mountain Adventures.
Ad 3
Poul fremlægger regnskabet, som nu er opdelt efter arbejdsområderne for at give et bedre
overblik.
Kassebeholdningen er på 1.130.080,70 kr., som dog er øremærket projekterne.
Regnskabet godkendes uden kommentarer.
Ad 4
Vedtægtsændringer vedtaget som foreslået i dagsordenen.
Ingen øvrige forslag.
Ad 5
Lone fremlægger projekter og budget for 2015 – 2016. Se bilag.
Godkendt uden kommentarer.
Ad 6
Kontingent for 2016 vedtaget:150 kr.
Ad 7
Lone genvalgt som formand.
Hans Jørgen genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Ad 8
Anne Marie genvalgt som suppleant.
Ad 9
Marianne Nielsen genvalgt som revisor. Elin Sonne genvalgt som revisorsuppleant
Ad 10
Har der været problemer med vedligehold af computerne? Der er meget støvet, kan de tåle det?
Ingen erfaringer med det.
Hvordan er vejene? Er det muligt at få produkter fra landbruget sendt videre? Svar: Ja, der er
muligheder for transport.
Hvad gør man med de spørgsmål, man kan sidde med efter beretningen?
Lone svarer: Nyhedsbreve sendes ud et par gange om året. Der kan sendes mail til Lone, som
sender videre til koordinatorerne. Koordinatorernes mailadresser kan lægges på hjemmesiden.
Det overvejes.
Ide: Man kunne lave en facebook gruppe for medlemmerne - til spørgsmål og svar.

Referat: Nina Schou

