
 
 
 

 

Referat fra Generalforsamling 23. februar 2019 i kildeskovhallen, 2820 Gentofte. 

 

Formanden bød velkommen og udtrykte sin glæde og stolthed over igen i år, at det er lykkedes os at 

blive en fradragsberettiget forening, hvilket betyder, at vi har nået målet om mindst 300 medlemmer, 

100 donationer af 200 kr. og haft en omsætning på mere end 150.000 kr. Så når vi så tænker på hvor 

svært det er, som lille organisation, at skaffe midler til vores arbejde for udsatte børn i Nepal, er det 

nu ret godt klaret, af os der har bidraget til dette. Vi kan alle være ret stolte over dette resultat. 

 

Der blev, i anledningen af 10 årsdagen for den stiftende Generalforsamling budt på et glas champagne 

med ønsket om, at det nye år må bringe os fremgang, held og lykke + penge til vores fortsatte virke. 

 

Første pkt. på dagsordenen var valg af dirigent og referat, men da ingen meldte sig, måtte formanden 

påtage sig hvervet. Han kunne kort konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i hht. 

vedtægternes § 4 stk. 4 pkt. 1 - ingen havde indvendinger. 

 

Herefter gik man videre til vedtægternes § 4 stk. 2 pkt. 2, Godkendelse af dagsorden, som blev 

enstemmigt vedtaget og i hht. Vedtægternes § 4 pkt. 3 fortsatte formanden med Bestyrelsens 

beretning for 2018. Heller ikke her var der indvendinger og denne blev ligeledes enstemmigt vedtaget.  

 

Man gennemgik herefter regnskabet for 2018 hvor formanden kunne oplyste, at selvom vi har haft en 

nedgang i omsætningen på ca. 70.000 kr. blev vores udgifter også pænt reduceret, så den dramatiske 

effekt af denne manglende indtægter var blevet delvist elimineret.  

 

Regnskabet blev godkendt ligesom budgettet også blev enstemmigt vedtaget af Generalforsamlingen. 

Vedtægternes § 4 stk. 4 nr. 4 og 5. Mht. budgettet blev der ikke knyttet mange kommentarer. 

Formanden oplyste dog, at der ville være to rejser indlagt i budgettet, eftersom den i Nepal siddende 

bestyrelsen ikke levede helt op til forventninger og ansvar. Der var enighed om, at eliminerer denne 

og i stedet samarbejde direkte med skolerne udenom en egentlig bestyrelse i Nepal. 

 

I budgettet blev der også givet plads til hhv. nyt telt for et delvist ødelagt og til en ny telefon og PC 

for formandens fortsatte virke. Den hidtidige ordning hvor formanden, hver gang der har været event, 

receptioner, udstillinger og uddelinger, betalte for sodavand, øl, sandwich etc. efter regning er ophørt, 

det overlades nu helt til formanden at financierer disse med den regnskabsforenkling, at formanden 

til gengæld modtager 2000 kr. pr. måned for at afholde den slags udgifter og at der derfor ikke længere 

vil figurere en post til indkøb og forplejning af frivillig medhjælp. Det skulle gøre regnskabet, bilag 

samt bogføring mere enkelt uden de sædvanlige bilag og papirarbejde, der bliver langt mere enkelt. 



 
 
 

Efter vedtægternes § 4 stk. 4 nr. 5 blev kontingentet fastsat som uændret til 100 kr. hhv. 300 kr. 

Da der ikke i hht. vedtægternes § 4 stk. 4 nr. 6 var indkommet forslag, tillod formanden ét; at efterlyse 

forslag til hvordan vi kunne gøre vores ganske fine og udmærkede folder mere levende og anderledes 

end den er nu. Det er nu 6 år siden vi fik trykt de første eksemplarer, men som forsamlingen også var 

enige om, er det nu på tide med en ny, da mange genkendte denne som måske ikke var så motiverende 

som tidligere. En evt. ny skal være med til at ”generobre” opmærksomheden om vores fælles projekt. 

 

Hvis nogen har lyst til at komme med forslag eller måske kender en grafiker, der måske kunne give 

os nogle friske input til den ny folder, ville den ny præsentation sikkert kunne hjælpe os ganske meget.  

Alle er mere end velkommen med deres forslag til en sådan. Enhver henvendelse sker til formanden. 

 

Nogle mente, at vi skulle have nye billeder med børn, hvor man virkelig kunne se de havde behov for 

hjælp, mens andre mente, at vi blot skulle holde fast i børn der så glade ud for at vise at vi havde 

hjulpet dem. Med hvad eller hvilken ”reklame” der har størst effekt synes dog svært at afgøre. Vi vil 

i løbet af de næste måneder samle forslag til en sådan ny folder og så afgøres det til april hvordan den 

nye folder skal udformes, så vil den være klar til sommerens tour rundt i landet. 

 

Når vi nævner kommende tour, vil den bestå af 3 besøg ved festivalerne i Thy, på Samsø og i Bork 

samt ved 30 forskellige en-dags-besøg i forskellige byer rundt om i Danmark. Så har man har lyst 

eller kender nogen der frivilligt vil tage med til disse forskellige events og udstillinger, kan man via 

vores hjemmeside finde programmet for touren medio marts og her melde sig til en, to eller flere dage 

eller for en periode.  

 

Der er ingen udgift forbundet med deltagelsen, dog skal man forvente evt. rejseudgifter, hvis man 

f.eks. vælger at deltage på festivalerne og først støder til på selve dagen i ugerne 26, 29 eller 31, så 

skal man selv finde frem til festivalen evt. hjem igen.  

 

Til gengæld får man en festivalbillet, kaffe/te, øl/vand evt. frokost de dage man hvor har vagt i vores 

bod/telt. Især efterlyser vi unge mennesker i år til at hjælpe os med vores events.  

Vi skal også opfordre alle til, om man kunne forsøge at se på eller forhøre sig om, der er 

forsamlingshuse, biblioteker, skoler, firmakomsammener etc. der kunne være interesserede i at se 

vores udstilling, arrangere foredrag eller andet for at gøre os mere synlige.  

 

Formand oplyste også kort om at vores lejlighed i Nepal, som vi har til medlemmer og frivillig, ikke 

længere er så efterspurgt og spurgte forsamlingen om hvorvidt vi skulle opretholde denne service? 

Det kræver nemlig at den er udlejet mellem 4-6 måneder om året, hvis den skal opretholdes. Indtil nu 

har den fungeret fint, men sker der ikke flere søgninger i år, ser det desværre ud til at det ikke vil være 



 
 
 

rentabelt med et sådan tilbud til vores medlemmer. Vores tilbud bliver ikke benyttet nok, hvorfor vi 

har en udgift i stedet for at vi kunne holde lejligheden på et omkostningsmæssigt neutral nveau. Altså 

et helt unik tilbud til vores medlemmer om et suverænt billigt ophold i Kathmandu, der lige nu ser ud 

til at forsvinde. Så udgangen er desværre nok at vi må drosle ned det kommende år, men lad os nu se 

om der sker en stigning i efterspørgslen blandt vores medlemmer, der ønsker sig at besøge Nepal. 

 

Et andet tilbud der også forsvinder er de mange der ønsker vores hjælp med overførelser og lignende 

praktiske gøremål, hvor vi som organisation ikke opnår andet end at skal udføre arbejdet uden nogen 

form for goodwill eller erkendelse, det gør vi så ikke længere, da vi har rigeligt i vores eget projekt. 

Derfor er tiden inde til at revurderer hvad vi vil og hvad vi kan tilbyde af service til vores medlemmer.  

Det er ikke med god vilje, men vi skal altså også se på hvor meget vi vil arbejde for andre projekter 

og ideer, uden selv at få omtale, kredit, betaling eller bare lidt erkendelse for vores indsats. 

 

Forsøget med en afd. i Århus synes ikke at udvikle sig, hvorfor ideen er blevet forladt, det kræver 

nemlig en loyal tilgang og ikke mindst engergement til at ville igangsætte, og da det er et tidskrævende 

arbejde, som hvis man ikke har tiden, er det nok ikke foreneligt med ens daglige virke, så forståeligt 

at vores bestyrelsesmedlemmer i Århus valgte at træde fra som bestyrelsesmedlemmer og som 

afdelinger af Nepal 2010. De ønskes al muligt held og lykke fremover. 

 

Sidste punkt på dagsordenen pkt. 7: Valgt til bestyrelse, her må vi efter afgang af århusianerne Jane 

Damsted, Kirsten N. Christensen samt fra KBH. Martin Lund, konstatere at bestyrelsen består af  

Birte, Sofie, Kurt samt Tommy og skal som det tidligere er sket efterlyse, at hvis man i årets løb 

skulle få lyst til at træde ind i bestyrelsen, så henvender man sig til formanden - som igen Tommy.  

Tak til alle tilstedeværende for deltagelse og for de gode input mht. den nye folder vi fik af jer. 

Forsamlingen sluttede af med en pragtfuld buffet/reception, så tak til alle der deltog i denne. 

 

Under Eventuelt sendte Formanden en dybtfølende hilsen til to af vores hidtidige sponsorer, der 

desværre er gået bort i det forgangene år. Det har selvfølgelig været et stort tab for os, men intet at 

sammenligne med, i forhold til hvad det må have været for de efterladte familier. Ingen af de efterladte 

har ønsket at fortsætte engagementet med os, så vi må finde nye sponsorer hvis det er muligt.  

Nepal 2010 sender de varmeste hilsner til familierne efter Bjarne Kristensen og Henrik Larsen.  

 

Gentofte 23. februar 2019, dirigent & referat:      

 


