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I generalforsamlingen deltog bestyrelsen med undtagelse af Anne Mette Nordfalk og Dorte Just, 

som var bortrejst. 20 medlemmer var mødt. 

 

Formanden bød velkommen og foreslog Poul Bjerager valgt som ordstyrer. Forslaget blev vedtaget 

med akklamation. PB takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i 

overensstemmelse med Selskabets vedtægter. Han påpegede i denne forbindelse, at retspraksis 

anerkender indkaldelse pr. mail som lovlig indkaldelse. Han gav derefter ordet til formanden. 

 

Formandens beretning 

 

Af væsentlige begivenheder i nepalesisk regi omtalte formanden det nepalesiske turistår, som 

desværre ikke var blevet nogen succes på trods af en stor indsats fra især Lars Gundersens side. 

Forklaringen måtte søges hos de nepalesiske myndigheder, hvis indsats havde været meget 

beskeden. Lidt mere optimistisk kunne man måske være mht færdiggørelsen af en ny forfatning. 

Trods svære forsinkelser kunne der her spores visse fremskridt. 

 

Formanden gav herefter et kort resumé af indsatsen i det seneste foreningsår, som havde været 

kendetegnet ved et stigende antal arrangementer af vidt forskellig art, herunder mikrokredit, 

forretning og naturbeskyttelse, rejseoplevelser og udviklingssamarbejde. Selskabets æresmedlem, 

Klavs Becker-Larsens foredragsaften havde givet medlemmerne en særdeles spændende oplevelse. 

Der havde iøvrigt været et pænt fremmøde ved Selskabets arrangementer. Formanden rettede en 

speciel tak til Birgit Nielsen for hendes aldrig svigtende engagement og store indsats i forbindelse 

med arrangementerne i København. 

 

Formanden takkede særskilt Airtiki for at stille sine smukke og rummelige lokaler til rådighed for 

Selskabet og udtrykte håb om, at arrangementet vil kunne fortsætte fremover. Han takkede 

endvidere Tom Udengaard for indsatsen med at skaffe lokaler på Aarhus Hovedbibliotek. 

 

DNS' hjemmeside var blevet forbedret i årets løb. Formanden udtrykte håbet om, at flere 

medlemmer ville bidrage aktivt til hjemmesiden. Selskabets andet, vigtige bindeled til 

medlemmerne, Nepal Vision, gjorde man sig fra bestyrelsens side store anstrengelser med løbende 

at forbedre, da bladet var det væsentligste, medlemmerne modtog for deres kontingent. Alle 

arrangementer stod jo i realiteten åbent også for ikke-medlemmer. Desværre måtte det konstateres, 

at antallet af medlemmer var faldende, måske ikke uventet i nedgangstider, hvor mange lugede ud i 

udgifter, som blev anset for unødvendige. Det var dog næppe kontingentets størrelse, som var 

afgørende. Foreløbig ville bestyrelsen søge at holde aktivitetsniveauet. Tiden ville vise, om det på 

længere sigt ville blive nødvendigt at skære ned, hvis kontingentindtægterne fortsatte med at falde. 

 

Formanden takkede de to medlemmer af bestyrelsen, som ikke havde ønsket genvalg, Anne Mette 

Nordfalk og Knud V. Johansen, for deres indsats for Selskabet. 

 

Entusiasmen blandt medlemmerne og det frivillige arbejde i bestyrelsen er det, som driver 

foreninger som Dansk Nepalesisk Selskab. Formanden glædede sig over, at det umiddelbart var 

lykkedes at finde to afløsere for de to bestyrelsesmedlemmer, som havde nedlagt deres hverv. Den 



gode respons og opbakningen fra medlemmerne gav håb for fremtiden. 

 

Under den opfølgende debat gav medlem af bestyrelsen, Finn Thilsted, udtryk for håbet om, at det i 

fremtiden ville være muligt at inddrage de 700-1000 nepalesere, som opholder sig i Danmark, mere 

i Selskabets aktiviteter. Formanden svarede, at man løbende gjorde forsøget, men at der endnu ikke 

havde været nogen særlig respons. Ifølge Birgit Nielsen var en væsentlig årsag nok den, at møderne 

foregår på dansk. 

 

Ordstyreren anmodede om forsamlingens tilslutning til formandens beretning. Den blev vedtaget 

med applaus.  

 

Regnskabet 

 

Regnskabet var omdelt til de tilstedeværende medlemmer. I sine bemærkninger påpegede 

kassereren de faldende medlemsindtægter. 30 medlemmer havde meldt sig ud, og 25 havde ikke 

betalt kontingent trods gentagne rykkere. Selskabet havde dog set en tilgang på 23 nye medlemmer. 

Finn Thilsted påpegede, at det umiddelbart var vanskeligt at relatere nedgangen i antallet af 

medlemskaber til nedgangen i kontingentindtægter. Kassereren svarede, at dette skyldes 

sammensætningen af medlemskategorier (enkeltmedlemmer, parmedlemskaber, 

firmamedlemskaber) og de forskellige kontingentsatser for disse kategorier.    

 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet fra revisor og ingen andre spørgsmål iøvrigt fra de 

fremmødte medlemmer. Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. 

 

Ordstyreren udtalte en tak til kasserer og revisor for deres indsats i det forløbne år. 

 

Fastsættelse af kontingentet for 2011/2012 

 

På trods af nedgangen i medlemsindtægter foreslog formanden, at kontingentet fastholdes uændret, 

hvilket godkendtes af forsamlingen. 

 

Valg af bestyrelse og suppleanter 

 

Formanden meddelte, at alle bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af Anne Mette Nordfalk og 

Knud V. Johansen fortsætter deres arbejde. I den forbindelse havde Julie Damgaard og Jørgen 

Rendsvig givet udtryk for interesse i at indtræde i bestyrelsen. På forespørgsel om der måtte være 

andre, som ville være interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejdet, meldte Merete Staark og Tanja 

Rendsvig sig som suppleanter. Alle kandidater blev derefter godkendt af forsamlingen ved 

akklamation. Bestyrelsen ser herefter ud som følger: 

 

  Thomas Glerup Formand 

  Birgit Nielsen Næstformand, kasserer 

  Jørgen Rendsvig Sekretær 

  Julie Damgaard 

  Lone Petersen 

  Finn Thilsted 

  Dorthe Just   

  Pia Torp 

 

  Merete Staark Suppleant 

  Tanja Rendsvig Suppleant 

 



Valg af revisor og revisor og revisorsuppleant   
 

Bente Calmar og Bjørn Kalmar Hansen havde bedt om at blive fritaget for deres hverv som 

henholdsvis revisor og revisorsuppleant. Formanden takkede dem for deres indsats gennem årene 

og bragte Ove Fritz Larsen i forslag som revisor. Liss Friager erklærede sig villig til at påtage sig 

hvervet som revisorsuppleant. Begge blev godkendt med akklamation af forsamlingen. 

 

Eventuelt 

 

Et nyt medlem, Tommy S. Jørgensen fra organisationen 'Nepal 2010', som gennem forskelligartede 

arrangementer samler ind til en skole for gadebørn i Nepal, beklagede, at der havde været så ringe 

kontakt til DNS, som gentagne gange var blevet opfordret til at deltage i et Nepal 2010 arrangement 

uden at dette havde fremkaldt nogen reaktion. Tommy S. Jørgensen stillede det spørgsmål (som han 

selv understregede det – i en positiv ånd), om nedgangen i antallet af medlemmer kunne skyldes 

manglende initiativ fra bestyrelsens side. Formanden påpegede, at der, i og med at der er tale om 

frivilligt arbejde, er grænser for, hvor meget bestyrelsen kan agere. Det var dog ikke korrekt, at der 

ikke havde været nogen kontakt mellem DNS og Nepal 2010, idet et medlem af bestyrelsen havde 

deltaget i et af Nepal 2010's arrangementer. 

 

Som en afsluttende bemærkning anerkendte ordstyreren det store arbejde, som måtte ligge bag "det 

gevaldige løft" Nepal Vision havde fået. Han ønskede endvidere den nye bestyrelse held og lykke 

med det fremtidige arbejde. 

 

Han takkede derpå for god ro og orden under mødet og erklærede herefter generalforsamlingen for 

afsluttet. 

 

 

 

København, den 15. maj 2011 

 

 

 

__________________________   ________________________ 

            Thomas Glerup                                 Poul Bjerager 

                Formand                  Ordstyrer 

 

 


