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Referat:
1. Valg af dirigent og referent
Karl er valgt til dirigent. Nina referent.
2. Formandens beretning – se skriftligt referat.
Lone har valgt at sætte fokus på netværkets rolle og takker flere for indsatser af meget forskellig
karakter. Tak, fordi hjælpen altid er der, når behovet er der.
Mht. salg af varer tegner der sig problemer med fx markedsføring. Der er dog initiativer i gang i
netværket. En kommende frivillig kan måske udnytte sit netværk i Nepal.
Der arbejdes på erhvervsudvikling og på turisme.
Der ønskes en arbejdsgruppe omkring produktion og markedsføring.
Levring efterskole har med deres lærer, som er tidligere frivillig, samlet penge ind til
skolerenovering og vundet Sparbanks marts konkurrence om 10.000 kr.
Det har haft stor betydning på flere måder.
Lone opfordrer til at bruge Facebook til at komme endnu længere ud.
Der er ønsker fra landsbyerne for 75.000 kr til skolerenovering.
Den dyrlægestuderende har klaret første eksamen flot, og hans karriere tegner godt. Kontakt til
dansk dyrlæge i Nepal, som gerne vil støtte oprettelse at dyrlægeklinik.
Tak til bestyrelsen. Det har været en stor lettelse for Lone.
Afslag på ansøgninger om toiletter og erhvervsudvikling. Der søges igen og videre.
Lauritsen fonden har bevilget 140.000 til generel projektstøtte i 2012 og 13.
Rapport om sundhedsprojektet er oversat til engelsk og afleveret til diverse myndigheder.
Støtte fra fredagsbar på Århus Universitet, sprogfagene.
Plan for bæredygtig turisme. Tidligere frivillig bliver den første turleder.
27. september er der infomøde i Århus om første rejse til Kantipur.
Beretningen er godkendt.
3. Regnskabsaflæggelse
Kassereren gennemgår regnskabet, som uddeles.
Risikoen ved at skulle betale penge i Nepal til drikkevandsprojektet er afværget. 60 medlemmer
har betalt for 2012.
Regnskabet er godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
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5. Projekter 2012-13 og budgetter
Lone og Poul gennemgår budgettet og listen over årets planer – som uddeles.
Budget for 2013 er mindre end 2012, da det forventes at de store donationer ikke vil fortsætte.
Der skal fremover også satses på private donationer.
6. Fastsættelse af kontingent for 2013
Uændret 150 kr. Der laves en formulering, som opfordrer til at donere mere efter evne og lyst.
7. Valg af kasserer
Poul er genvalgt.
8. Valg af suppleant
Karl er valgt.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Marianne er genvalgt som revisor og Elin er genvalgt som suppleant.
10. Auktion over tre kunstværker fra Kantipur
De meget flotte billeder er malet af tre frivillige: Anna, Anne og Bjørn.
Annas for 900 kr til Vinnie Hollegård.
Annes for 925 kr til Elin Sonne
Bjørns for 700 kr til Lone.
11. Eventuelt
Anne og Bjørn arbejder på en DVD om skoleprojektet. Bjørn foreslår, at alle modtager DVD’en,
når kontingentet er betalt
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