Referat af generalforsamling i Dansk-Nepalesisk Selskab den 6. april 2017
Lars Gundersen bød velkommen og foreslog Knud V. Johansen som ordstyrer. Forslaget
blev vedtaget. KV konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse
med vedtægterne.
Formandens beretning
Lars Gundersen aflagde beretningen:
Beretningen vil omhandle Nepal og kerneydelserne i Selskabet:
- Kort fra Nepal efterfulgt af vores egen verden i Dansk-Nepalesisk Selskab. Herunder
- Nepal Vision
- Digitale indsatser - hjemmesiden og Facebook
- Medlemsmøder
- Medlemmer – medlemstallet
- En snert af økonomi
- Bestyrelsen
Som sædvanen er i beretningen, starter vi i Nepal – og her er gudskelov mindre at berette
end sidste år – dvs. der gennem det seneste år, i 2016, har været en anelse mere ro, end
det forfærdelige 2015.
Der er gang i forberedelser til lokalvalg og genopbygningsprocessen går sin nepalesiske
gang på godt og ondt – men hurtigt går det ikke ligefrem. Den forhadte load shedding (og
strømafbrydelser) er nærmest et overstået kapitel og der investeres kraftigt i både sol og
vandenergi i Nepal. I Kathmandu, som er et støvmareridt i foråret her, er de ved at
færdiggøre sidste etape af Melamchi vandforsyningsprojektet som forhåbentlig vil afhjælpe
noget af dalens store vandforsyningsproblemer.
Sidste år forlod ambassadør Muktinath Bhatta Danmark efter fire år og vi fik stillet en ny
ambassadør i sigte til eftersommeren 2016, som jeg også berettede sidste år.
Det gik i vasken som måske bekendt af nogen - men nu skulle det endelig være sikkert at
tidligere redaktør på Rising Nepal, Yuba Nath Lamsal bliver vores 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 hvilket jeg håber I bærer over med. 2015 var
et meget hektisk år i bestyrelsen – i alle fald efter min mening, hvor 2016 har været
roligere på alle måder.
Hele efterårsperioden har fra min side, været mindre aktiv end tidligere, hvilket jeg håber
rettes op her i 2017 - men generelt set er bestyrelsen en velfungerende og arbejdende
komite til det bedste for Dansk-Nepalesisk Selskab.
Traditionen tro skal Nepal Vision have sin fortjente ros for til stadighed at være et
vedkommende og imponerende medlemsblad, et flagskib for Dansk-Nepalesisk Selskab.
Nepal Visions vigtighed for selskabet skal vi værne om og fastholde – og bestyrelsen er
overbevist om at bladet virker og har sin berettigelse. Derfor en stor tak til hele redaktionen
og til Knud West Hansen, der står for den grafiske del og opsætningen af vores blad.
Også fremover vil Nepal Vision udkomme to gange årligt og være højt prioriteret.

Hjemmesiden - nepal.dk er ved at blive optimeret, blandt andet søgemaskineoptimeret og
vi arbejder løbende med forbedre den, og der vil vi selvfølgelig også have fokus i
hjemmeside-arbejdsgruppen.
Der er mange knaster endnu, men en stor del af trafikken er desuden gået fra den mere
statiske hjemmeside til det ultradynamiske hurtigmedie, Facebook.
Og når beretningen falder på Facebook, så er der en meget flot udvikling der. Vi har
opretholdt aktivitetsniveauet på Facebook, der er en primær kilde til at komme ud med
budskaber. På sidste statusdag var vi 695 følgere. I år er dette steget til 1.020 Likes (1005
følgere), hvilket er ret flot og bestemt godkendt på så smalt et emne, som Nepal er.
Og i vores møder ser vi en kerneydelse, og en del af Selskabets eksistensberettigelse. Og
vi har faktisk opnået en del de seneste 4-5 år. Men desværre har der været en nedgang i
antallet af gæster i København. I Århus har deltagerantallet været uændret, hvilket er
meget flot.
Her kræves en indsats i bestyrelsen, så vi igen kommer over 50 i snit.
På medlemstallet fik vi kort efter jordskælvet mange, måske unaturligt mange og hurtigt
sympatiserende medlemmer, hvoraf en del langsomt er faldet fra igen.
Men ikke desto mindre, holder vi et fornuftigt niveau. Således var vi forrige år på
generalforsamlingen 429 medlemmer og sidste år optalt til 444 på generalforsamlingen. I
år er vi ligeledes 444 medlemmer, hvilket er stilstand, men uden nettomæssigt at være
faldet Der er et langt sejt træk op til de ønskede 500 medlemmer – men OK, der skal også
være noget at jagte.
Økonomien er alt i alt sund, hvilket klæder os som selskab - men det kommer Birgit ind på
under næste punkt.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for en dejlig stor indsats i det forudgående år trods
jeg desværre ikke har været aktiv selv.
Det er dejligt at være en del af et engageret hold – men alligevel en særlig tak til vores
kasser (og æresmedlem) Birgit Nielsen og ikke mindst vores alles krumtap, Jørgen
Rendsvig.
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Martin Pedersen og Sally Altschuler som ikke
er stil stede i aften. De har begge valgt at træde ud af suppleantrollen i bestyrelsen efter et
par års medlemskab.
Og med det vil jeg blot sige tak for i år – håber vi vedbliver at ses i godt selskab.
Regnskab
Birgit Nielsen fremlagde regnskabet. for 2016.
Indtægterne er gået en smule tilbage med 5 tkr. til 92 tkr., primært grundet lavere
indtægter ved møderne.
Udgifterne er faldet med 63 tkr. til 72 tkr. Dette skyldes primært ekstraordinært store
udgifter i 2015 i forbindelsen med jordskælvet i Nepal. Ud over et kontant støttebeløb til
Nepal på 39 tkr. kostede det også ekstra at trykke det store nummer af Nepal Vision, som
indeholdt mange artikler om jordskælvet. Hjemmesiden nepal.dk blev moderniseret i 2015
og har ikke kostet ekstra i 2016. Portoen er steget i 2016, og det må forventes, at
portoudgifterne også fremover grundet højere takster vil ligge på et højt niveau.

Samlet er der et overskud på 20 tkr.
Egenkapitalen er på 106 tkr., som udelukkende består af indestående i bank.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Budget og fastlæggelse af kontingent
Birgit Nielsen fremlagde også et budget for 2017. Budgettet viste indtægter på 88 tkr. og
udgifter på 85 tkr., altså et overskud på 3 tkr. Der må forventes ekstra ikke-budgetterede
omkostninger til reception mv., hvis Nepal som oplyst under formandens beretning sender
en ny ambassadør til Danmark.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt.
Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsen bestående af Lars Gundersen, Birgit Nielsen, Jørgen Rendsvig, Lone
Petersen, Ravi Chhetri, Jens Frederiksen og Kristina Djurhuus Christiansen modtog alle
genvalg.
Martin Pedersen og Sally Altschuler genopstillede ikke som suppleanter til bestyrelsen.
Lillian Steenholt genvalgtes som suppleant og Inger Marie Arildsen og Nana Lange
nyvalgtes som suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor og suppleant
Ove Fritz Larsen og Liss Friager blev genvalgt.
Eventuelt
Det blev oplyst, at der arbejdes på at få en ny konsul for Danmark i Nepal, idet den danske
ambassade i Nepal lukker med udgangen af 2017.
Der pågår en evaluering med uafhængige konsulenter af den danske støtte til Nepal
gennem de seneste 25 år. Undersøgelsen forventes afsluttet i efteråret.
Birgit Nielsen informerede om NepalExpo messen i København 17.-18. juni, hvor
medlemmerne opfordredes til at møde op.
I 2017 kan fejres 50 års jubilæum for de dansk-nepalesiske forbindelser.
Ordstyreren erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.
København, den 21. maj 2017
________________________
Lars Gundersen, Formand

_________________________
Knud V. Johansen, Ordstyrer

