
 

Bestyrelsens beretning 2018 

Generelt 

2017 har været et lærerigt år, hvor vi har opnået et tilfredsstillende resultat, set i lyset af de ressourcer vi har 

haft til rådighed. Vi har således nået det der kræves, for fortsat at være en anerkendt og fradragsberettiget 

organisation med 338 medlemmer, 118 donationer på over 200 kr. og en omsætning lige på knapt 235.000 kr. 

hvilket er rigtigt flot - så vores mål for 2017 blev altså nået, så tillykke til alle der har bidraget med dette.  

Nepal 2010 er fortsat en NGO i Nepal man regner med, og vi gør stadig en forskel for rigtig mange børn, hvilket 

vi alle kan være ret stolte af. 

Nepal 2010 har stadig lidt svært ved at få frivillige til at gøre en indsats med at skaffe indtægter i form af 

uddeling af vores materialer og indsamle midler til vores fortsatte projekter og vi skal derfor efterlyse folk der 

kan afse få timer/dage om året til at yde os hjælp med denne del. Så opfordre dem du kender til at støtte os. 

Til gengæld har dem der ønsker at yde indsats i Nepal været støt stigende og de seneste 3 år er vi gået fra 4 der 

har besøgt og boet i vores lejlighed i 2016 til at være 7 sidste år i 2017 og i år 2018 har foreløbig 6 meldt deres 

ankomst og 4 har vist interesse og fået tilsendt div. materialer og planer for et evt. ophold, vi håber da at denne 

tendens vil fortsætte.  

Mangal School har fået en boldbane (+ bolde) og deres bibliotek er næsten færdigbygget, så vores næste indsats 

er, at levere bøger og andet til deres bibliotek.  

Mahankal school skal have et køkken og der skal foretager restaureringer af eksisterende bygninger og det også 

er planlagt at de skal have en overbygning der er tegnet af Jens og Jørgen der besøgte Nepal i foråret 2017.  

Vi er netop kommet i kontakt med et børne hjem der har hårdt brug for hjælp både økonomisk men også med 

frivillige der kan hjælpe dem, så perspektiver ser lovende ud. Vi vil besøge hjemmet og den skole der ligger ved 

siden af hvor børnene fra hjemmet som går der undervises. Hjemme har ca. 90 børn fra forskellige dele af Nepal 

som bor der og allerede nu til juli ser det ud til at to af vores medlemmer/frivillig skal ned og hjælpe dem.  

Laxmi School i Gulmi skal have hjælp til bl.a. deres bibliotek samt et køkken, så børnene kan få mad hver dag de 

møder i skole. Om der skal ydes yderligere til andet har bestyrelsen i Nepal endnu ikke besluttet og det sker 

først på et møde i april hvor vi forhåbentligt kan være repræsenteret. 

Vi har pt. 11 sponsorbørn der alle dækkes af medlemmer og andre der har ønsket denne støtteform, det er dog 

fortsat vores helt klare princip at Nepal 2010 hjælper skoler og herberg, for at give især udsatte børn nogle 

rammer de kan trives i og udvikle sig, så de får større mulighed for at klare sig selv og deres  forpligtelser 

fremover. Vi formidler og administrerer kun disse sponsorater, hvis der fremsættes ønske herom, ellers er det 

helheden altså skolerne der hjælper børnene med uddannelse og beskyttelse vi støtter, fysisk og økonomisk. 



 
Økonomien 

Vi har som i foregående år klaret os ok og ved årsskiftet havde vi et likvid overskud på 27.630,65 kr. som dog er 

blevet sendt til Nepal, da vi som alle foregående år, har det princip, at vi skal bruge vores overskud til børn og 

helst ikke have en opsparing af midler, som jo ikke gør megen gavn for de børn vi annoncere med at vi hjælper.  

De administrative omkostninger skal fortsat dækkes af medlemsbidragene og specialprojekterne skal finansieres 

gennem donationer. Det skal dog oplyses at med den nye strategi, regeringen har lagt for ulandshjælpen, vil det 

for fremtiden blive vanskeligere at opnå støtte bl.a. til drift igennem Slots og Kulturstyrelsen, som vi hvert år har 

modtaget beløb fra. Denne støtte er foreløbig blevet sat i bero, så vi kigger allerede nu på hvad vi kan gøre og 

lidt har vi da fået hentet, selvom udmeldingen gør det endnu sværere for os at fremtrylle de nødvendige midler, 

hvis vi skal fortsætte vores nuværende aktivitetsniveau. En uheldige konsekvens kan måske være vores 

mulighed for at gøre os synlige ved festivaler og by-arrangementer i det kommende år. Vi håber dog, at 

politikkerne genåbner de puljer der administreres af styrelsen samt at der ligeledes bliver åbnet for mere 

humane projekter som vores der ikke skal dikteres til at lave mere organisering af politiske strømninger og 

organisering på bekostning af et mere menneskeligt projektarbejde for at få adgang til disse midler. Der er 

foreløbigt sat en foreløbig frist til 31. december, altså om ca. et år, med om vi kan få del i disse puljer. 

Regnskabet  

Om selv årsregnskabet kan det oplyses, at indtægterne er kommet ved dels de udstillinger vi har formået at 

gennemføre, som har været spredt over dage og byer for at afprøve effekten. I år vil vi måske prøve det samme 

hvis vi kan få hjælp til at gennemføre det som sidste år, men meget vil afhænge af den frivillige hjælpe vi kan få. 

Ellers stammer vores indtægter fra et par pæne donationer og alle de rare mennesker som støtter os. 

CISU har givet os 25.000 og Slots- og Kulturstyrelsen har bevillige os ca. 50.000 kr. Vi har dog, trods dystre 

forudsigelser om at de stopper disse uddelinger, positivt fået oplyst at der sandsynligvis alligevel vil blive uddelt 

driftsmidler til organisationer i år til der dem har fået bevilliger inden for de sidste 3 år, og der er vi så med i 

puljen 😊 men hvornår og hvor meget må vi vente med at se hvad det bliver til – hvis altså. 

Mht. udgifterne kan det oplyses, at de fleste poster ligger lidt under niveauet fra 2016, selvom det ikke er 

meget, er det dog en mindre fremgang samlet set i forhold til 2016. 

Der er så bare et par poster der er tunge og som vi ikke kan gøre så meget ved, hvis vi vil ud og vise os frem og 

det har i forhold til sidste år givet os en stigningen i indtægterne. Specielt på transport har der været en stigning, 

men det skyldes især at vi har være 30 % mere rundt i Danmark end i 2016. Således har vi besøgt 17 byer og 

været på 3 festivaler hvor niveauet sidste år i 2016 var 7 byer og 1 festival. Posten div. transport dækker over p-

afgifter, færger, broafgifter mm. 

En anden tung post der springer i øjnene er det administrative, men dette skyldes bl.a. at vi har fået nye 

udstillingstelte, genoptryk af vores foldere, ny projektor og så vi har også fået en ny smuk hjemmeside, som alt 



 
sammen har belastet budgettet en del, men lægger man disse ”investeringer” sammen, løber det alligevel op i 

22.549 kr. hvori også er en ny printer og en ny laminater begge til A3-formater skal med. Selvfølgelig skal almen 

kontorhold tlf., internet, papir porto, lokaleleje etc. medregnes til div. kontor. Vi måtte også selv betale for den 

rejse vi udlovede sidste år, selvom en selskab havde annonceret de ville betale for denne, så blev det altså ikke 

som vi var blevet stillet i udsigt – desværre. 

Budgettet  

Med udgangspunkt i ovennævnte skal det bemærkes, at det fremlagte budget er præget af den usikkerhed om 

hvilke midler og tilskud vi kan få adgang til i år. Men hvis vi med udgangspunkt i kravene til at vi igen næste år 

skal være en fradragsberettiget organisation er budgettet lagt efter dette. Vi kan så håbe på, at der kommer 

flere sponsorer og medlemmer i 2018. Vi håber stadig på at kunne genoptage de koncerter vi tidligere har haft 

succes med men arbejdspresset har ikke været til det de sidste 2 år og det må vi så finde en løsning på. 

Andre bemærkninger  

Det skal bemærkes at vi jo søger nyt blod til bestyrelsen og hvis der kommer tilstrækkeligt med kandidater 

venter der et par meget spændende opgaver, det er nemlig til næste år vi har eksisteret i 10 år og det er ikke 

kun en milepæl for os, men det er også ret bemærkelsesværdigt at vi har overlevet så lang tid, uden større 

offentlige tilskud, bidrag fra fonde eller større donationer. Det kan allerede nu afsløres, at vi agter at afholde en 

eller anden form for gallashow, hvor der vil blive endog meget godt at glæde sig til. Der vil derfor være en særlig 

gulerod for de ”støttemedlemmer” vi erhverver i år og indtil vores Jubilæums-Generalforsamling i februar 2019.   

Mere vil jeg så heller ikke afsløre for nuværende men det blive for dem der skal deltage en mere end 

spændende opgave vi står overfor og en oplevelse for dem der vil være med til at arrangere fejringen af vores 

10-års jubilæum, så glæd Jer. 

Som formand kan jeg kun være stolt af, hvad vi trods alt har udrettet i 2017, og håber inderligt at alle fortsat vil 

støtte op om kommende tiltag for at gøre vores drømme til en realitet i år og igen i 2019. 

Regnskab for 2017 og budget for 2018 er allerede udsendt til alle medlemmer i forbindelse med indkaldelsen. 

 (Formand)      

Gentofte 15. marts 2018 


