Referat af generalforsamlingen i Dansk-Nepalesisk Selskab den 28. april 2016
Lars Gundersen bød velkommen og foreslog K.V. Johansen som ordstyrer. Forslaget blev vedtaget. K.V.
Johansen.konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.
Formandens beretning
Lars Gundersen aflagde beretningen:
Hvis vi starter i Nepal, så kender vi alle til det forfærdelige 2015, der på alle måder udviklede sig til Nepals
Annus Horobilis – som om de ikke havde haft nok af den slags.
Året startede med en flot rejsesæson, og der var begyndende håb om, at den nye forfatning ville komme i
hus, men alt stoppede med de to forfærdelige jordskælv i april og maj måned.
Her vil jeg komme med noget så sjældent som en stor og varm selvros til bestyrelsen, for da jordskælvet
satte ind, arbejdede vi hårdt på medierne og søsatte meget hurtigt den store egenindsamling via Røde Kors,
som nåede over en halv million, blandt andet takket være stor indsats fra aktive medlemmer af selskabet.
Sommeren gik stille – nærmest med at slikke sårene, men så kom forfatningen pludseligt i hus i efteråret,
hvor man langsomt kunne foranlediges til at tro på fremtiden. Desværre medførte den i stedet en ekstremt
skadelig blokade ved den indisk-nepalesiske grænse, som smadrede Nepals i forvejen dårlige og ikke mindst
jordskælvsramte økonomi.
Blokaden varede året ud og var udgangen på Nepals forfærdelige 2015.
Nepal har nok aldrig haft så megen en spalteplads som i 2015, og det har vi jo forsøgt at opnå gennem
mange år. Men lad os håbe på ro i medierne omkring Nepal fremover – og lad os håbe det bedste for
fremtiden i Nepal.
I år har Mukti Nath Bhatta haft sæde i Danmark i sine fire år, og vi får dermed ny ambassadør efter
sommeren. Den tidligere redaktør på Rising Nepal, Yuba Nath Lamsal, bliver den nye ambassadør, og
Nepals ambassade får dermed lidt længere levetid i Danmark.
Og så fra vores egen verden i Dansk-Nepalesisk Selskab:
Her kommer jeg delvis til at gentage mig selv – igen, igen – men bestyrelsen har faktisk været på arbejde,
og selvfølgelig gjort det godt. Jordskælvet gav høj puls og sved på panden, og det stoppede sådan set aldrig
rigtigt.
De seneste år har jeg rost Nepal Vision for at være mere vedkommende og flottere end nogensinde før.
Specielt jordskælvsnummeret, som vi kalder det, blev til alle tiders største udgave og største oplag – og
opsat på rekordtid ... det fandt vi naturligt.
Nepal Visions vigtighed for selskabet skal vi værne om og fastholde – og bestyrelsen overbevist om, at
bladet virker og har sin berettigelse. Derfor en stor tak til hele redaktionen og Knud West Hansen, der står
for den grafiske del af vores blad.
Også fremover vil Nepal Vision udkomme to gange årligt og være et flagskib for Selskabet.
Hjemmesiden - nepal.dk er ved at blive optimeret, blandt andet søgemaskineoptimeret, og vi arbejder
løbende med forbedre den.

Vi er desuden blevet noget mere aktive på Facebook og har nu lige under 700 følgere. Ingen tvivl om, at det
har en rækkevidde, som er ret god.
Vi har siden sidste generalforsamling nået vores mål med flere medlemmer. Sidste år på
generalforsamlingen var vi 429 medlemmer og i år er vi 442, altså en nettotilgang på 13 medlemmer.
Måske lyder det ikke af så meget, men vi ligger faktisk rigtig flot i forhold til vores venner i de andre
kulturforeninger – men der er stadig et stykke til de 500 medlemmer.
Jeg skal hilse og sige, at medlemmerne ikke kommer af sig selv, og at det kræver en stor indsats at få nye
medlemmer til at melde sig – og betale – og at fastholde de gamle medlemmer, samt ikke mindst at få jer
alle til at komme til foredrag og møder.
Og i vores møder ser vi en kerneydelse, og en væsentlig del af Selskabets eksistensberettigelse. Og vi har
faktisk opnået en del de seneste 3-4-5 år. Således har vi i 2015 været over 55 i snit til møderne og to møder
har været på lige omkring de 100 deltagere.
Desværre er tallet lidt lavere her i 2016 – så vi skal vedblive at forbedre og bør gå efter 50 og derover i snit.
Økonomien er alt i alt sund trods regnskabets udseende, dog vil jeg understrege, at den store donation til
Nepal klæder os som selskab, og det skal vi selvfølgelig også være rustet til i fremtiden.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for en stor indsats i det forudgående år – det er en fryd at arbejde på
et hold af engagement, dog vil jeg gerne rette en særlig tak til vores kasserer og næstformand Birgit Nielsen
og Jørgen Rendsvig, som er dem, jeg arbejder mest sammen med i det daglige. Men helt sikkert også til
Annette Gallaus, som nu træder helt ud af bestyrelsen efter et par års aktivt arbejde og til Julie Damgaard,
der udtræder som suppleant, men dog glædeligt vedbliver at være med i redaktionen.
Tak for i år!
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskab
Birgit Nielsen fremlagde regnskabet for 2014:
Indtægterne var gået op. Flere medlemmer har givet flere kontingentindtægter. Annonceindtægterne i
Nepal Vision gået op, og vi har fået flere mødeindtægter. I 2015 har vi kun ganske få renter, men vi har fået
tilskud fra tipsmidlerne, så indtægterne i alt er på godt 97.000 kr.
Udgifterne er også steget. Portoen for ekstra store numre af Nepal Vision har været dyrere, ligesom
trykningen har kostet mere. Den store udgiftspost på næsten 40.000 kr. er støtten til Røde Kors og til
mindearrangement i forbindelse med jordskælvet.
Det giver samlet et underskud på 38.000 kr.
Posten bankgebyrer udgøres af Nets’ gebyr for opkrævning af kontingenter. Der blev peget på, at
medlemmerne kunne sætte overførslen af kontingent op som en fast overførsel. Det vil kunne ske uden
gebyrer for nogen af parterne.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen havde sammen med indkaldelsen
fremsat forslag til vedtægtsændringer. De blev præsenteret af Jørgen Rendsvig.
Baggrunden var ønsket om at have en afdeling af selskabet, der var hjemmehørende i Aarhus. Det er
nemlig forudsætningen for at kunne benytte mødefaciliteterne mv. i DOKK1 på samme gunstige vilkår som i
dag. Der kommer mange mennesker i DOKK1, og vores møder bliver annonceret på deres
informationsskærme. Da selskabet ifølge vedtægterne har hjemsted i København, vil dette kræve en
vedtægtsændring.
Forslaget blev vedtaget.
Budget og fastsættelse af kontingent
Birgit fremlagde også et budget for 2016, der forudså et stigende indtægtsniveau (stigende
kontingentindtægter, let stigende annonceindtægter samt let stigende mødeindtægter).
På udgiftssiden er der store udgiftsposter til trykning af Nepal Vision og stigende udgifter til porto til
distributionen af bladet. Der er stort set uændret aktivitet omkring medlemsmøderne med deraf følgende
udgifter til lokaleleje, transport og indkøb til mødeforplejning.
Det fremlagte budget balancerer med 90.000 kr. Det blev taget til efterretning.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt.
Valg af bestyrelse og suppleanter
Af den siddende bestyrelse modtog Lars Gundersen, Birgit Nielsen, Jørgen Rendsvig, Lone Petersen, Ravi
Chhetri og Kristina Djurhuus Christiansen alle genvalg. Bestyrelsen foreslog Jens V. Frederiksen til den
ledige post. Der var ikke andre kandidater, og de opstillede blev dermed valgt.
Som suppleanter genopstillede Martin Pedersen og Sally Altschuler. Lillian Steenholt nyopstillede. Alle tre
blev valgt.
Valg af revisor og suppleant
Ove Fritz Larsen og Liss Friager blev genvalgt.
Eventuelt
Der blev spurgt om, hvornår ambassaden i Kathmandu lukker. Det er oplyst, at det sker med udgangen af
2017, men Kirsten Geelan skifter fx til en anden post her til efteråret.
Der blev spurgt til mødeprogrammet. Lars fortalte, at det tilstræbtes lagt emnemæssigt spredt, så både
natur, kultur og samfund blev tilgodeset.
Det blev spurgt til, om vi havde samarbejde med de tibetanske venskabsforeninger. Det har vi pt. Ikke, men
der kunne da være muligheder også med den bhutanesiske.
Ordstyreren erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.
København, den 10. maj 2016
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