’Referat’ af generalforsamling i Dansk-Nepalesisk Selskab 2020
På grund af coronasituationen har det ikke været muligt at afholde selskabets generalforsamling som
forudsat i vedtægterne. I stedet besluttede bestyrelsen at gennemføre en proces v.hj.a. e-mail, der skulle
erstatte den normale generalforsamling.
Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden, og at samtlige punkter på dagsordenen blev
godkendt.
Den 11. maj sendte selskabet en mail ud til alle medlemmer med følgende indhold:
”Kære medlemmer
På grund af corona-situationen har det ikke været muligt at afholde Dansk-Nepalesisk Selskabs
generalforsamling som forudsat i vedtægterne. I stedet vil vi gennemføre en skriftlig
generalforsamling ved denne mail. Det er ikke optimalt, men det bedste vi kan gøre i den
nuværende situation.
På en normal generalforsamling godkendes de enkelte punkter ved håndsoprækning eller
afstemning. Denne gang vil ’ingen tilbagemelding’ på denne mail blive betragtet som en
godkendelse. Hvis der er punkter, I ikke kan godkende eller har bemærkninger til, bedes I derfor
tilkendegive dette ved at sende en mail til dns@nepal.dk senest mandag den 25. maj.
Hvis I har forslag, som I ønsker behandlet i forbindelse med generalforsamlingen, skal de være os
i hænde på dns@nepal.dk senest mandag den 18. maj. Det kunne fx være forslag til nye
medlemmer eller suppleanter til bestyrelsen eller revisor, forslag til arrangementer eller aktiviteter i
regi af selskabet eller bemærkninger til regnskab og budget.
Modtagne forslag vil blive eftersendt til jer alle umiddelbart efter den 18. maj med angivelse af, om
forslaget er omfattet af generalforsamlingens godkendelse, eller om forslaget vil blive behandlet i
bestyrelsen efterfølgende. Mht. de sidste vil vi samle de indkomne bidrag sammen og give en
skriftlig tilbagemelding i første halvdel af juni.
Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne behandle følgende emner:
a. Valg af dirigent – ikke relevant
b. Beretning
Bestyrelsens beretning kan ses her.
[Generalforsamling 2020
Bestyrelsens beretning
Dette års beretning kan ikke undgå at være stærkt præget af corona-epidemien, som har sat sit helt eget præg på
selskabets aktiviteter her i 2020 – og ikke mindst på generalforsamlingen, som vi i år må afholde via mail.
Men først og fremmest til vores fælles fokusområde – Nepal. Før corona-epidemien så alt godt ud. Den nye lokale
administration var kommet godt fra start, økonomien var i fremgang, der var gang i byggeri og etablering af nye veje. På
turistområdet var der netop igangsat et ambitiøst initiativ – Visit Nepal 2020 - for at trække endnu flere turister til landet.
Med corona-pandemien blev Nepal som resten af verden lukket ned. Ud over de – indtil videre heldigvis relativt små konsekvenser COVID-19 kan få for de nepalesere, der bliver smittet, og for et skrøbeligt sundhedssystem, vil corona få
meget store økonomiske og sociale konsekvenser for landet som helhed. Mange migrantarbejdere vil miste deres
arbejde som følge af nedlukning og økonomisk krise i de lande, de arbejder i. Det vil ikke alene have store konsekvenser
for dem selv, men også for deres familier i Nepal og for den samlede nepalesiske økonomi, hvor indtægterne fra
migrantarbejdere er en væsentlig del af BNP. Hertil kommer en turistindustri, som vil ligge død i en lang periode og en
generel økonomisk nedgang. Da Nepal i så vid udstrækning er afhængig af omverdenen, må den internationale krise
som følge af corona-pandemien frygtes at få meget store og langvarige konsekvenser. Selv om dette er en beretning for
tiden, der er gået, vil vi allerede her signalere, at konsekvenserne af corona er noget, vi vil følge tæt fra selskabets side.

For selskabets bestyrelse har der også været en tid før og efter corona-epidemien.
Heldigvis har vi en trofast medlemsskare på over 500 medlemmer - 522 medlemmer i april i år mod 503 i april måned
sidste år.
Med Nepal Vision møder vi alle medlemmer, og bladet er en af selskabets kerneydelser. Vi lægger derfor vægt på, at
bladet udkommer fast to gange om året og i samme høje standard som altid. Det kan kun lade sig gøre takket være alle
de mange bidragydere til bladet og ikke mindst gode og dygtige folk til at drive det redaktionelle arbejde. Et nyt nummer
er på trapperne og vil lande hos jer inden sommerferien.
Medlemsarrangementer, hvor I som medlemmer kan møde hinanden og høre interessante foredrag, ser vi som en anden
kerneydelse og som en central del af selskabets eksistensberettigelse. Vi har desværre måtte aflyse møder nu i foråret
på grund af corona, men nåede dog at afholde møder både i København, Aarhus og Odense. I det forløbne år har vi
gennemført to medlemsarrangementer i Odense, fire i Aarhus og fire i København. Vi har haft i alt 370 deltagere til de 10
foredrag, varierende fra 20 til 67 deltagere til de enkelte foredrag. Vi vil bestræbe os på, at de mange gode og
spændende foredrag, vi har måttet aflyse, kommer i kalenderen i løbet af det kommende år.
Aktiviteten på selskabets Facebook-side er stor, og det er et godt sted at holde sig orienteret om aktuelle emner om
Nepal og Dansk-Nepalesisk Selskab.
Hjemmesiden er stedet, hvor man kan finde praktisk information om selskabet og om kommende aktiviteter og foredrag.
Det er også stedet, hvorfra vi modtager indmeldelser, ligesom spørgsmål fra både medlemmer og ikke-medlemmer kan
indsendes herfra.
Bestyrelsen har etableret et samarbejde med NRNA (Non Residential Nepalese Association), som vi håber vil give
grobund for nye aktiviteter i regi af selskabet.
Selskabet har i samarbejde med NGO’er med aktiviteter i Nepal taget initiativ til at etablere Nepal Netværk 2020. Nepal
Netværk 2020 holder opstartsseminar med et meget flot og spændende program i september måned i år.
I januar 2020 holdt bestyrelsen et strategiseminar, hvor målsætningerne for den kommende tid blev drøftet og besluttet.
Der var her stor opbakning til, at vores kerneydelser – Nepal Vision og medlemsarrangementer – skal fortsætte på
samme kvalitetsmæssigt høje ambitionsniveau, som vi ser i dag. Samtidig vil vi også undersøge interessen for, at vi i
højere grad kommer til stede der, hvor medlemmerne er. Vi vil derfor supplere medlemsmøderne i Odense, Aarhus og
København med et medlemsmøde i Aalborg – i første omgang som et forsøg.
Vi var også enige om, at der er behov for at arbejde med aktiviteter for dem, der endnu ikke er blevet grå i toppen, og har
derfor besluttet at etablere en ’unge-gruppe’ eller ’unge-netværk’ drevet af yngre medlemmer af selskabet.
Endelig vil vi arbejde for at udvikle nepal.dk, så hjemmesiden på sigt kan fungere som en samlende paraply for aktiviteter
vedrørende Nepal i Danmark.
Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi selskabet har en bestyrelse, der udøver en fantastisk indsats og tager ansvar og
opgaver på sig. Stor gensidig tak til alle i bestyrelsen.
Tak for god indsats til Kristina Djurhuus Christiansen og Jens V. Frederiksen, der nu stopper efter hhv. 8 og 5 års
bestyrelsesarbejde, og tak til Peter Bidstrup, der er stoppet efter at have været drivende kraft i opstarten af
arrangementer i Odense og tak til vores afgående revisor, Annette Gallaus.
Tak for endnu et godt år. Vi ser frem til at kunne ’genåbne’ selskabet med et højt aktivitetsniveau efter sommerferien.]

c. Regnskab
Regnskabet for 2019 kan ses her:

Årets resultat viser et underskud på godt 2.500 kr., og det kan delvist henføres til udgifterne
forbundet med festligholdelsen af selskabets 50 års jubilæum. Udgifterne på øvrige poster ligger
nogenlunde på samme niveau som i 2018 bortset fra udgifterne til Nepal Vision, som i 2018 var
ekstraordinært store som følge af udgifterne forbundet med jubilæumsnummeret af Nepal Vision.
d. Indkomne forslag
Da der ikke afholdes en fysisk generalforsamling, kan indkomne forslag ikke komme til behandling
på vanlig vis, men behandles som omtalt i starten af mailen.
e. Budget og fastsættelse af kontingent
Budgettet for 2020 kan ses her:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i et uændret kontingent. Der er endvidere taget højde
for en udvidelse af foredragsaktiviteterne med foredrag i Aalborg, ligesom der er afsat 10.000 kr. til
udgifter forbundet med gennemførelse af aktiviteter, der bliver igangsat i forlængelse af
bestyrelsens strategiseminar, jf. beretningen. Samlet set indebærer det et budgetteret underskud
på 12.000 kr. Konsekvenserne af corona er ikke indarbejdet.
f. Valg af bestyrelse og suppleanter
Der skal på generalforsamlingen vælges 7 medlemmer til bestyrelsen og mindst 2 suppleanter.
Efter ønske udtræder Jens V. Frederiksen og Peter Bidstrup af bestyrelsen. Desuden har Kristina
Djurhuus Christiansen ønsket at udtræde fra suppleantposten.
Følgende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg: Inger Marie Arildsen, Jørgen Rendsvig, Birgit
Nielsen, Lone Petersen og Ravi Chhetri.
Bestyrelsen foreslår Jan Møller Hansen og Neil Webster til bestyrelsen.
Følgende suppleanter modtager genvalg: Nana Lange og Tom Udengaard Iversen.
Bestyrelsen foreslår Christine Ohm Cleaver som suppleant til bestyrelsen.
g. Valg af revisor og suppleant
Annette Gallaus har meddelt, at hun ikke modtager genvalg som revisor.
Bestyrelsen foreslår Jens V. Frederiksen som revisor.
Liss Friager har meddelt, at hun ikke modtager valg som revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår Annette Gallaus som revisorsuppleant.
h. Eventuelt
Behandles på samme måde som indkomne forslag.
Med venlige hilsner
Bestyrelsen for Dansk-Nepalesisk Selskab”
Der var ved fristens udløb den 25. maj modtaget én mail i denne anledning, og den udtrykte støtte til
måden at håndtere situationen på.
Hermed betragtes generalforsamlingserstatningen for afsluttet.

