
 
 
 

 
Referat af Generalforsamling 27. marts 2018 i kildeskovhallen, 2820 Gentofte. 
 
Formanden bød velkommen hvorefter ordet blevet givet frit for forslag til dirigent og             
referat. Ingen meldte sig, så formanden påtog sig hvervet som dirigent og da flere tog               
noter, blev de indsamlet til støtte for nærværende referat.  
Dirigenten/formanden konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt i hht.         
vedtægternes § 4 stk. 4 pkt. 1, og ingen i forsamlingen havde indvendinger. 
 
Herefter gik man videre til vedtægternes § 4 stk. 2 pkt. 2, Godkendelse af dagsorden,               
som blev enstemmigt vedtaget. I hht. Vedtægternes § 4 pkt. 3 fortsatte formanden             
med Bestyrelsens beretning for 2017.  
Specielt var at bemærke, at formanden efterlyste forslag til, hvordan vi kunne få flere              
frivillige, især flere unge, til at deltage aktivt med at hjælpe foreningen og dermed de               
udsatte børn i Nepal, som vi støtter. 
Der blev også opfordret til, at man ude omkring forsøger at se på og forhøre sig om,                 
der er forsamlingshuse, biblioteker, skoler etc., der kunne være interesserede i at huse             
vores udstilling, arrangere foredrag etc. for at gøre os mere synlige.  
Formand fremlagde sine visioner om, at vi udvikler os med lokale afdelinger i             
Jylland, på Fyn og evt. andre steder. Foreløbig vil vi forsøge med noget i Århus og på                 
Fyn, og se om det kan udvikles til afdelinger af Nepal 2010.  
Beretningen blev enstemmigt vedtaget og man gik videre til Godkendelse af regnskab            
for det forgangne kalenderår 2017 inkl. budgettet for 2018 herunder fastsættelse af            
kontingentstørrelse for 2019 (jfr. § 4 stk. 4 & 5).  
 
Regnskabet blev godkendt, med forbehold for revidering vedr. forbrug og øvrige           
omkostninger, som formanden redegjorde for på en for forsamlingen tilfredsstillende          
måde. Revisionen vil foreligge særskilt efterfølgende, og en fejl vil blive rettet:            
Overførelser til Nepal var sat 27.500 kr. for lavt, mens Øvrige Omkostninger            



 
 
 

tilsvarende var sat for højt. Ny revidereret ”Årsrapport 2017” er udarbejdet, som kan             
ses på hjemmesiden og redegørelse for omtalte fejl se nedenfor efter dette referat. 
På spørgsmålet om Anden gæld kunne formanden oplyse, at dette stammede fra ikke              

afregnet kørsel til formanden i 2017.  
Traditionen tro vil formanden dog donerer beløbet til foreningen, selvom dette først            
får effekt i 2018. Forsamlingen konstaterede på baggrund af forelagte, at budgettet            
ikke afveg nævneværdigt fra, hvad der kunne forventes. Kontingentet blev fastsat           
som uændret for 2019 med 100 kr. pr. kalenderår og en fastholdelse af             
støttemedlemsskab på 300 kr. for netop at opnå de 100 donationer af 200 kr. og de                
300 medlemskaber af 100 kr., der kræves for at være en fradragsberettiget            
organisation, også i 2019. Det har vi i øvrigt været lige siden 2012. 
 
Under pkt. 6: Indkomne forslag (jfr. § 4 stk. 4 pkt. 6) var eneste forslag det af                 
formanden udsendte spørgsmål i forbindelse med indkaldelsen; Ønsker Nepal 2010          
forsat at være medlem af CISU, der kun støtter projekter til organisering og             
administrativ styrkelse af ulandsprojekter? 
Forsamlingen blev gjort bekendt med, at ud af 8 ansøgninger havde disse kun ført til               
2 tilsagn af 25.000 kr. og kun til generel oplysning. Beløbene måtte således ikke              
bruges til at promovere foreningen, for at hverve medlemmer eller skaffe donationer.            
En sådan oplysningskampagne er derfor ikke så meget værd for os? 
Forsamlingen tilkendegav at bestyrelsen fik mandat til at træffe den endelige           
afgørelse, men der var en klar holdning om, at medlemskabet så ud til at være både                
tidsspilde og spild af penge.  
 
Herefter gik man over til pkt. 7 på dagsordenen: Valgt til bestyrelse og valgt blev               
Jane Damsted, Kirsten N. Christensen, Birte Legène Jørgensen, Sofie Legène          
Jørgensen, Martin Lund, Kurt Seerup og Tommy Legène Jørgensen. Fra vores           
Revisor Allis Nielsen havde vi modtaget tilsagn om, at hvis ingen andre stillede op til               
posten som kassér, ville hun gerne påtage sig denne, hvis Nepal 2010 så samtidig              
kunne acceptere, at det foregik via mail, telefon og - når muligheden bød sig -               



 
 
 

personligt. Ingen havde indvendinger eller stillede op, hvorfor Allis Nielsen blev           
valgt som ny kassér. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter på førstkommende           
bestyrelsesmøde, hvor fordelingen af posterne mellem de valgte vil blive endeligt           
fordelt. Dette vil kunne ses på vores hjemmeside samt på vores Facebook profil.  
 
Under pkt. 8 Eventuelt bød formanden velkommen til Bente Munch, der netop var             
hjemkommet fra Nepal 5 dage tidligere, hvor hun sammen med Helen Grau havde             
underholdt elever og lærere på vores skoler i Kathmandu med deres dukketeater            
”Mormors kuffert teater”. Meldingerne fra både skolerne, Bente og Helen tyder på            
stort udbytte og succes for skolerne, bl.a. er skolerne blevet inspireret til at inddrage              
drama i undervisningen, for at gøre den mere levende. Forestillingerne har allerede            
affødt efterspørgelse efter lign. fremover. Der faldt også under præsentationen et par            
rosende ord til formanden om vores organisering af deres ophold i Nepal og de kunne               
således varmt anbefale et ophold på vores base (lejligheden i Kathmandu) og på             
skolerne, hvis nogen af de tilstedeværende eller andre, har planer om en evt. rejse til               
Nepal. Måske vender Helen og Bente tilbage med nye forestillinger. 😊  
 
Sluttelig blev det også tilkendegivet, at vi mere konkret skulle tydeliggøre hvordan vi             
hjælper de udsatte børn, da det pt. mere ser ud til, at vi støtter skoler og har mindre                  
fokus på, hvad vi gør for udsatte børn. Hertil svarede formanden, at han var rigtig               
glad for, at dette blev fremført, og at det netop er planlagt fremover at vise, hvor de                 
børn vi hjælper, kommer fra og hvilke tiltag skolerne foretager, som især er til glæde               
og gavn for vores udsatte børn.  
Vi ønsker også fremover at fortælle mere om de rammer, vi giver skolerne for, at de                
forpligtes til at støtte og undervise vores målgruppe gratis, hvor mindst 20 % af              
eleverne skal være nogen, der ellers ville have svært ved at få skolegang/uddannelse.             
Pt. støtter vi bygningen af toiletter, bibliotek, skolekøkken og boldbaner for netop at             
skabe de mest optimale rammer for alle eleverne. Vi vil derfor fremover være langt              
mere opmærksomme på præsentationen af vores arbejde og indsats. 
 



 
 
 

Tak til alle tilstedeværende for deltagelse og for de gode input vi fik af jer. 
 
Gentofte 27. marts 2018, referat:  

 

 

 
(Bilag) Redegørelse for fejl i regnskabet for 2018 

Formanden er blevet bedt om at redegøre for flere af punkterne i regnskabet efter der var konstateret fejl i 

det fremlagte regnskab, og generalforsamlingen fik forklaret, hvilke poster der var markant større end 

sidste år, og som skulle have været bogført anderledes, for at tydeliggøre forskellen fra sidste år 2016 til 

dette års regnskab for 2017. I kronologisk orden oplyste formanden derfor punkt for punkt: 

Kørselsgodtgørelse mv.: Bemærkelsesværdigt er kørslen faldet med 15.760 kr. hvilket skyldes at det er den 

rene kørsel med bil, altså km-takst fra Gentofte og ud til div. Events m.m. Således er broafgifter, færger og 

p-billetter ikke inkluderet i dette beløb, da disse findes under øvrige omkostninger.  

Kontorhold: Beløber sig til i alt 31.869 kr. Forklaringen ligger i, at vi har fået ny hjemmeside til 15.000 kr., en 

ny printer til 1.500 kr., ny projekter til 2.000 kr. og 2 nye party telte til i alt 8.000 kr. Herudover indeholder 

denne post almen kontorhold som papir, porto etc. Så når de nye investeringer trækkes fra, bliver 

kontorholdet reelt på 5.369 kr., hvilket er en stigning i forhold til 2016 på 470 kr. 

Mødeudgifter er steget markant og skyldes, at vi har prøvet at give diæt, altså mad og drikke til de 

hjælpere, der har deltaget ved uddeling og indsamlinger hen over året, i håb om en større effekt. Vi har 

således været på 3 festivaler i år, hvor vi normalt har besøgt en. Vi har haft ekstra hjælpere med, som også 

har fået fribillet til disse festivaler. Men effekten har desværre været begrænset, så denne aktivitet vil blive 

centreret om ganske få festivaler i år (2018) og med færre udflugter. Der er også blevet givet måltider 

efterfølgende ved alm. uddeling.  Desuden bliver service og support af hjemmesiden for i alt 3.000 kr. 

indregnet her.  

Øvrige omkostninger ses at have en mindre stigning, og korrigere man for at der herunder ligges p-billetter, 

færge etc. til, er der reelt tale om et fald i udgifterne i forhold til 2016-regnskabet. 

Under øvrige omkostninger ligger også, at frivillige og formanden, der er rejst til Nepal, har medtaget 

kontante beløb på i alt 27.500 kr., som er brugt til betaling af udgifter, som en ellers åbnet konto skulle 

have betalt for. Men da regeringen i Nepal har indført restriktioner over for alle NGO’er med hensyn til at få 

udbetalt penge, der er indsat på velgørenhedskontoer, har det været svært at få disse beløb ud.  

Det har derfor i løbet af året desværre været nødvendigt med denne form for overførelser til igangværende 

arbejder og forpligtelser. Det har desværre også ført til et misforhold mellem donationer til Nepal og 



 
 
 

omkostninger. Denne fejl er således rettet nu, men har skabe et uforståelig højt beløb på øvrige 

omkostninger og tilsvarende lavt på donationer til Nepal i først udsendte regnskab. 

Regnskabet vil kunne ses på hjemmesiden snarest muligt. 

Gentofte 30. marts 2018 

Tommy Legène Jørgensen 

 






