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1. Formanden bød velkommen
2. Valg af dirigent
3- Va§ af referent
4. Godkendelse d dagsotden
5, Bestyrelsens berehing - ftemlægges til godkendelse.
6. Godkendelse af regnskab for 2016 samt budget
7. hstsættdse af l«ontirUffirre
8- Irdkomrrcrde ffiag
9. Va§ til bes0rdsen
10. Eventuelt

7. Wt ffi t*æmøt Fonnandffi bød rdksnmen og gik vfttete
til første pK. på dagsordenen

2, Va$ atdir$sfiBik Skøarup stilffi Sg til rådbhed og trlev erffinrn(1t
va§f tnffi dirigmbn komstam at generalføsamlirgen var knd§t
varslet og indkaldt i hht. vedtægrtemes § 4 stk. 2. med t månedfør
aftoldæn ql var såffi *et pr p@ via mail til alh rnedlemmer med en
sådan, rred opslag på på vores hjemmeside wrrvw.nepal2Ol0.dk sarnt på den
§de og gruppe vi har på faffiok Nære punkt på dagsorderren var

3. Valg af referenf,'David Tange påtog sig hvervet og dirigenten fortsatte til

4 Waf&gw&r: Esræn blargodkerdtaf en enig
gmelatrormmlirg. OaprOen hn sorn alt arxdet m på vues hremnresile
hvor der blev henvist til efter dirigenten gav ordet til formanden

5. Wp@:Fonnandm berærryn etfteddigtår, nren
dlerc så er altir{, rcd shtuis qr, }wor vi besUæbe os på at fgdpe så
mange børn som det er muligt. Vi har fået en stabil og arbejdsdygtig
bestyrelse i Nepal. Hvilke giver arbejdsro q vores tilladelser for kommende
år s næsHr ldar. Proæsr ø gået |ilft tægrt pga. af furyg fra officials d
afrrwrirg i håbe orn at rndæ bestikk&. Formandm dog dog fast at
dette ville vi ikke accepterer selvom processen så blev noget langsommere.

Formanden kunne stolt berette om et godt år på trods for en smule uro i
starbn d ?IOLG lruorrrores lwmdompagme rned lsær en øgpt irdsd i §(&
hahdd af 2076 sdte fiH at giue o§ 314 nredlsnmer, 119 donatbrs af
min. 200 kr. sdrnt en omsætning på li,ge over 203.000 Kr. trvilket betyder at
vi igen i år 2AL7 er et fradragsberettiget projeK.



Vi har i 2016 haft.2 frivillig i Nepal og venter at dette tal vil stige i 2017.
Forcløbb vil I ftivill{t og mdknrrq såHes beq/tfie stl af vones tlbrld-
og har booket ophoH i vses bjlbhd. Det ervors mål at L2-15 @gerrde
på årshsis skal benytte sig af vores lejlighed og det ser ud til at rære ft
på at blive en realitet allerede i år. Dem der besøger denne vil forhåbentlig
hjæIpe os med at sprde h.dsfiahet om rcjelfiet td i heh landet-

Fsrmnden inMe mdvirlæ om at i@a120103 ny hiemmeside hade
gjort det noget nemmere for alle at blive medlem, donere og opfordrede alle
til at henvise til furne. Sidør gør M.ogEå lettere at udbede infornratisr onr
plojeltret, ftivillSge, bestpelwr og d fwmrc rry ndlønns. De fle# af
dl§ infurmatinns kan også s på vffes ffic§ds.
I Nepal vil vi koncentreret os om især to skoler. Den ene er Mahankal School
i Brqrnati, hvor der d6l larcs bdrc fdcilibteL herunder et herberg til de
Mn fu ild<e har et hjem" Her er vor6 pirær fukus gdebøm, da vi ønsker
at s{ral gå i s*oe i *edet for at de bliver brugt som børnearbejde.
Nepal 2010 ønsker dog stadig at bygge vores egen skole dette er dog et
ddprol{d i sE selv. Formardsr offirer nHhmner til aldivt at gå ind i
Uestyrelssr og dler sfiøtr€ l§@a12010 på andre mk- furmandffi frerwi#
til at ffiiirrcren ligldedes kunrrc ses S v$es hiemrnex*Oe cgfilfø}de at fra
årskiftet vil der ikke længere blive udsendt nyheder/breve pr. post da vi
havde brugt mellem 121500 kr, alene på porb, papir og kuverter for at
indkalde til denne ffieml'fursamlirg, Det §ølvi ild<e længere Eøre.

Red. Formanden overuejer om man kan skrive til dem der ikke har eller ikke
vil gi'os deres e-nrail, men gerne vil modtage informaUorer 2-3 gange årligt
rrlod at beh fu forsrd*su ee$F#r bedurer dette på
førsflrsnrnsde bestlffiøde da vi furM iår 2OL7 rffi post nmt
ikke fra 1. januar altså med indkaldelsen til næste Generalforsamling 6-2-L8.

6, Godkendelse af regnskab for 2076: Anni spurgte ind til figurering af
onsfiøt:elærtil besh1r# i iledog (m æ æ dgifter i hnrnark Firmr
på furnarden r*qlmOe fu dere- kv*, *pSerede nred at der havde
væ en del engangm.dgik til bl.a, udstillingrstelte mm. Og at der ellers
var blevet skåret i mange andre af poster i forhold til sidste år. Kørsels- og
tansportomkosefirgøne mr stad§ }øje hvitl<et skt/ldtes at vi hade h# en
del lqørder til lylbrd hm fø at prornose men txn det reelt mr m god
ffirirg kunrre ikke ffi& fæci* nsr at det havde haft m vis etrdd på
antal medlemmer og donationer. Under punktet blev budgettet fremlagt.
Rqnskabet for 2016 og bdgettet far 20L7 blev vdtaget af en enig
gerwaifusamling- I forlængelæ herdf bley

7. Fas&ættelse af kontingentt der fortsat vil være 100 kr. pr. år vedtaget.



8, fndkommende forslag:

Kun fonnarden havde ftemsat for$ag 5 Sr s(xn rrar uMt fofld ql kan
ses på vores hjemmeside, alle forslagene vedrørte ændringer af
vedtægterne.

§ 2 Fonnål fik såld6 i stk- 2 eåffi orrerslritur llovedtunnål samtidig
Hev blsten i 2. pl<t. ændr$ til; øt komt§rset krlhJld utrekslirq og
indsamling til skoler og et herberg samt lokale samarbejdspartner. Forslaget
blev vffiget enstønmigt

§ 3 sflc 2- Æresnedlsnnrer k fur$k lffiet og begrurddsst var at
95o/a af de æresmedlemmer vi har i dag betaler kontingent og har ud over
enkeltstående @ivenhed ikke foretaget yderligere til styrkelse af
furanirryen, hvilket ild<e rrar ffi furrTålet ned tnrad et aærdlemsleb
fonøffiæ at irffirye, Det synes ffi otrerflødigt at opre$n& og
administration den særlige liste. Herefter ville nedenfor stykker rykke op i
rækkefølge og sidste linje i stk. 4 ville naturligvis også bortfalder. Forslaget
blsr vedtagpt erffinmigt.

I § 4 stk. foresloges rækkefølgen i dagsordenen ændret og en tilføjelse i § 4
stk. 5 præciserede samtidig at dirigenten under valg af bestyrelse kunne lade
sig \dge" da dere rmr si6b Brnkt hvorurder han fungerde som dirigent
og srm indlednirgwist fr start af Genemtforsamlirq skal vælgm og ikke må
\rærcet@,
Forslaget blev vedtaget af en enig generalforsamling.

§dsfie fors@ nar i § 4. stk- 5 S& linpi lWrrrdlsrr lnr&t s@wtæ,
IW bn tuwtre td ftffirryft rH øds* furrnanfur en præisoing
omk. Fuldmagtens ramme af hensyn til fuldmagtsgiver. Til dette forslag
mente blev Jørgen og Erik at det efrer deres mening var en
øægMnOrirq der rrar tdsnol«ratisk lørgen rnenh at dere \rEtr en

@ræmirg af de almindelf,tre ffiisl«e rciligh# og oph6fte, at dst
der fik fuldmagt var frit stillet mht. uanset om fuldmagtsgiver så mente
noget andet, Havde man først afgivet fuldmagt havde man også givet afkald
på sin ret til at udUyltre §n nenlrg {Hrnem m fuHrnagl Erik rrar en41 i
dlsse syrsprnkL Tdt' øsk* ild«e at #nnre fu, da han aldrig hade d
en sådan passus andre steder, hvor han havde set vedtægrter, så han rar
usikkert om rigtigheden af en sådan indførelse.
Fonnandm fiorsnrs fursh€t rnd at rdtryld<e ffi såldes; hrrorbr
overhorffi a&ive m fuldrnagt hvis nen ikke ønsker at &llage i den alrn.
debat og vise sit engeryement. Der s helt ldare rqhr om fuldmagtfrrhold
der beskrives et sådan ganske klaft som, at fuldmagtshaver indestår for at
hardh inffior fuHmagfens ramme, altså effer de klarcluldare dildtiver
fuldmruftsgivs lmr overldttil &t k nu døl lWæseflf€re ham alt# til



fuldmagtshaveren. Blanco fuldmagt kan forekomme hvis indholdet i

fuldmagftm ahrre argiver, at sr vis person er beretriget på gfiverens rcgre d
handh/shmnre-
tuldmagrt betlderyro netop en rcttil at handle/stemme på en andens
(giverens) vegne. Konsekvensen af fremføfte måtte så være at
fuldnngrtshave ikke handler på vqrrc af den han har modhget fuldmagiten
fra, men alsre d egrre vqne og fvorfor så i det heb be$rærer sig md at
larc en fuHm4L ilrnns *an forekornrne, nuud, rnen dd ro*ks ikke vd
den kendsgerning, at har man afgivet fuldmagt fordi man ikke kan være til
st* og alligevd ønsktr at vise sin d@dse, må ffi også være rirndigt at
det i fuHnngften er præIffi fruad fuirre går td på, onr rnan øn$rer
opstillirg, #nrne ftr dhr inmd bestsræ dde af de snlede fur§ag, fw
kommentarer eller er utilfreds med regnskabet så skal dette kunne udtrykkes
gennem en repræsentant der måske ikke er enig med fuldmagtsgiver og det
syrres lige S udsndrdi* hvis fuUrnagffiftave lgrprerc fuHrnagtsgilrer i at
I<oilsne til ude gmnern fuirrc udsr et filEr fuHtnætshavs.
For netop at sikre, at en der viser sit engergement og sikre dennes
demokatiske rettigheder, fandt formanden det nødvendigt at få præciseret
lqløne fior fuHrnaghr rred @salfiorsandingerne fur ltlepd 2010 også
ftsnoær.
Afstemningen blev at 3 sternte irnod forslaget, en undlod at stemrne, mens
et fleftal stemte for, hvorefter forslaget således blev vedtaget.
De nye vedægr§ vil *unre ses på \(xres hjsnrcside.

§æ punkt på dagmrdmen wr

9, Valg af bebestyrelse: På valg genopstillede; Arvin, Birtg David, Kurt og
Tomnry og på rryrla§ rraE Egnes og Fliartin. Ålh tdw ralgft til bestp#t af
en eng gssaforsamling. BdløeMr l«onSihs* s§ umkHdbart efrer
generalforsamlingen.

Dirigenten nedlagde sig hveru -Tak til Erik - og han takkede for god ro og orden og gav
ordetfritfnsfumøffiffi nred pnkht 1O- Ersrhrelt
I{æsfte Gerrcralfusamlirq; Uiver tirsdag &n 6. ffimr 201& hvor vi håber at ses.

Gentofte 14. februar 20L7

Referen$ David Tange.

Oor;dTanW
Formand; Tomnry Legåne Jørgenæn
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