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Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. januar 2017, Skype  
 

P

kt 

Emne Beslutning Ansvarlig 

1 Godkendelse af referat 
fra bestyrelsesmøde d. 
16. november 

Godkendt  

2 Opfølgning fra sidste 
møde 

- Folder på engelsk: Louise har arbejdet med opsætning, 
har sendt udkast med teksten fra Carsten. Det ser rigtig 
godt ud, meget flot. Godkendt med enkelte små rettelser, 
som Louise følger op på. Den færdige folder lægger Lou-
ise i dropbox, Lisbet skal lægge den på hjemmesiden.  

- Kommunikationsgruppen bør se på hjemmesiden og 
opdatere. Vi bør alle give besked til kom.gr. om evt. 
mangler eller fejl, vi måtte opdage.  
 

 
Louise 

 
 

Lisbet 
 
 

Alle 

3 Godkendelse af dags-
orden 

Godkendt med tilføjelse af punkt 13: Skema fra CISU.   

4 Nye beslutninger via e-
mail 

Vi har besluttet at bevilge ca. 3800 kr. til BAG som supple-
ment til bevillingen på 1230 kr. fra Kulturstyrelsen. Dermed 
får BAG 10.000 Maloti i alt til næste projekt (griseprojekt).  
 

 

5 Projekter 
a. RSDA 
b. DPE 
c. BAG 
d. Working Kids 

RSDA 
Nis og Solveig har været i Lesotho i dec. til jubilæum og pro-
jektbesøg. Karina og Claus deltog også i jubilæumsfesten, 
mens de var på ferie i Les. Der kommer artikler i næste Lu-
mela.dk. Nis og Solveig var på fieldvisit i Mafeteng, var til 
erfa-møde m. farmere i Maseru, lavede Mango-tjek med fin 
score, holdte møde m. RSDA om ansøgning til CISU om brug 
af vekselgevinsten, som kan give 1 mio. ekstra (kr.eller M?). 
RSDA skriver nu ansøgningen færdig. Anders H og Nis tager 
til møde i CISU i uge 5 om ansøgningen. Der er penge nok til 
endnu 5 kvartaler i projektet, som er forud for planen mht. 
aktiviteter. RSDA har i forbindelse med jubilæet lavet et hæf-
te med eksempler på farmere, som er medlemmer af RSDA. 
Anders H har bedt om at få den elektroniske version. Jubilæ-
umsfesten var stor og flot, og alt gik fint. Nis holdt tale fra 
DLN til RSDA, og Karina overrakte gaver fra DLN til RSDA 
(en kalender med fotos fra samarbejdet og en pengegave på 
10.000 M). DLN-projektet har sponsoreret en del af festen, 
80.000 kr., som er gået til leje af telte, borde/stole, service, 
mad, trykning af hæfter, plakater, bannere osv.  
 
DPE 
Ikke meget nyt siden sidst. Har haft en dialog om, hvad der 
skal ske efter juni, hvor nuværende projekt slutter. Der er 
kommet et oplæg fra DPE, som handler om at oprette et bib-
liotek med info til folket, en vidensbank. Alt er i proces nu og 
afventer nye retningslinjer fra CISU vedr. ansøgninger frem-
over. Der er et godt drive i DPE 
 
BAG 
Sekretæren har svaret Karen, at rapporten er klar, men Ka-
ren har ikke modtaget den. Hun har rykket for den. BAG tak-
ker for bevillingen til griseprojektet.  
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Working Kids 
Der kom ikke respons fra Lesotho inden jul, så Carsten tog 
ikke afsted på en hurtig tur mhp. at færdiggøre projektansøg-
ning med bevilling fra CISU. Han har skrevet et Memoran-
dum of Understanding, som er sendt til Les. National Council 
og Women. Han her fået et udfyldt skema tilbage, håndskre-
vet. Carsten overvejer at tage til Lesotho i marts, formanden 
dernede er positiv. Carsten tager fat i projektgruppen. Han 
påtænker at søge DLN om penge til rejsen. Han kunne evt. 
besøge et par institutioner dernede mhp. research for Gretes 
og Helgas praktikprojekt.  
 

6 Økonomi/budget Karen er i gang med regnskab for 2016, det skal til revisor d. 
8/2. Anne-Marie holder ferie d. 23/1-6/2.  
 

 

7 Kommunikationsgrup-
pen 

Kom.gruppen har haft møde. Louise laver folder på engelsk 
færdig, Lisbet og Andreas skal designe visitkort. 
Kom.gruppen ønsker ikke at lave målbare mål, som foreslået 
på visionsdagen. Det er for stort et arbejde, kræfterne skal 
prioriteres til andet. Man er velkommen til at indtræde i 
kom.gruppen, hvis man vil lave målbare mål.  
Folder på engelsk er klar i første udkast, det ser flot ud. Fotos 
af ældre børn til at illustrere Working Kids efterspørges. Kig i 
jeres fotosamlinger!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alle 
 

8 Rejse nov. i år Der var en artikel af Anne i diverse stiftstidender d. 14/2 i 
Rejsetillægget. På en tur til Norge før jul fik Lisbet og Anne 5 
tilmeldinger fra andre rejsende, som de fortalte om turen. De 
opfordrer nu andre til at videresende og dele materiale om 
rejsen i november. Helga skal snart til Gran Canaria og vil 
uddele flyers til danske turister der.  
 

 

9 Opfølgning på Accoun-
tability dialogue Tool 

Vi kan ikke følge op, da den endnu ikke er lagt på hjemmesi-
den. Det gør Lisbet meget snart.  
 

Lisbet 

10 Opfølgning på visions-
dag (se nedenfor) 

1) Ingen delbare mål alligevel. 
2) Strategiplan skal lægges ind på hjemmesiden.  
3) Fundraising: Arne har meldt sig til gruppen med store 

projekter, se bilag. Han skal have et svar. Han kan evt. 
tilbydes at deltage i kursus d. 4/3 i Kbh om fundraising 
via CISU. Carsten kontakter Arne og fortæller om Wor-
king Kids, som nok er det næste konkrete projekt, det 
skal søges penge til.  

4) Anders F. ønsker ikke en makker til små-projekt-funding.  
5) Anders F, Grete, Arne og Carsten opfordres til at sætte 

sig sammen og se på muligheder for funding. Carsten ta-
ger initiativ.  

6) Helga vil gerne deltage i arb.gr. om praktikpladser i Leso-
tho. Grete tager kontakt til Helga.  
 

 
Lisbet 

 
 
 

Carsten 
 
 
 
 
 

Carsten 
 

Grete 
 

11 Planlægning af GF - Lokale d. 18/3? 
- Invitation, Anne laver udkast, skal sendes ud senest d. 

25/2. 
- Rejsetilskud: DLN refunderer udgifter fra 300 kr.  
- Medlemsliste: skal opdateres, tjekke indbetalinger, vi 

gentager mobile pay. 
- Forplejning: Anne og Karina finder ud af noget. 
- Plan for dagen: Anne og Karina, vi starter kl. 13, lader det 

Lisbet 
Anne 

 
 

Karen 
 

Anne og 
Karina 
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glide over i et aftenarrangement. 
- Referent og dirigent: Helga spørges om dirigentposten. 

Vi ser ud fra de tilmeldte, om der er en referentkandidat.  
- Printe og pakke til emailløse medlemmer: Karen og Anne 

ordner det, også med girokort (som må være hos Karen).  
- Regnskab og budget: Karen laver udkast. 
- Formandsrapport: Marie skriver beretningen og indhenter 

input fra arbejdsgrupper.  
- Valg: på valg er: Marie, Anne-Marie, Carsten, Karina og 

suppleanterne Anne og Louise. Marie genopstiller ikke, 
Anne-Marie overvejer, Carsten og Karina er villige til 
genvalg. Anne genopstiller som suppleant. Der skal altså 
findes nogle nye bestyrelsesmedlemmer. Vi kan alle 
spørge, dem vi kender, som kunne være interesserede, 
f.eks. Niels Ekner, Anne-Marie Haslund, Inge/Karsten 
Lund, Helga…  
 

 
Marie 

 
 

Karen 
Karen 
Marie 

 
 
 
 
 
 

Alle  
 

12 Næste møde Den 21/2 over Skype kl. 20:00 – hvem ringer op?  

 
Alle 

13 Skema fra CISU Karen udfylder skema til CISU, som handler om beløb over-
ført til Lesotho i 2016.  
 

Karen 

14 Evt. Intet   

 
Referent: Karina  
 
 

Bilag til pkt. 10 
 
Ud fra Karinas oplæg (se bilag) til diskussion af, hvordan det går med opfølgning af 
punkter fra generalforsamlingen og visionsdagen, besluttede vi følgende: 
 
1) Sættes på til næste møde i kom.gr.  
2) Strategiplanen har været i høring, ingen ændringer, den mangler at blive lagt på 

hjemmesiden, Lisbet gør det.  
3) Fundraising: Vi bør sende brev til medlemmerne om, at vi søger folk til en gruppe til 

søgning af midler til store projekter. Karina formulerer brev, Marie sender ud.  
4) I brev til medlemmer anmodes om en makker til Anders Foghsgaard til søgning af 

midler til små projekter.  
5) Det er ikke lykkedes at få en mapping over mulige store donorer.  
6) Praktikanter: Grete har researchet, det kræver et besøg i Lesotho for at undersøge 

kvaliteten af et praktikophold i Les. De danske uddannelser stiller visse krav til at 
praktiksted. Det tager tid at få undersøgt tilstrækkeligt og evt. at få op at stå. Vi bør 
opfordre medlemmerne til at deltage i arbejdet.  

7) Strategiplanen tages op på GF fremover, bestyrelsen sætter punktet på dagsorden. 
Det er ikke nødvendigt med vedtægtsændring.  

8) De 5000 kr. er brugt til ny hjemmeside og logo.  
9) Kuglepenne kan fås hos Lisbet.  

 

 
 
 

Kom.gr. 
Lisbet 

 
 

Karina 
Marie 

 
Karina  

 
 

Karina  

 
 
Bilag til pkt. 10, 3) 
 
Kære Marie og DLN-estyrelse 
 
Tak for mailen. Jeg vil gerne hjælpe med at afdække muligheder for fundraising. 
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Lige ganske kort, så er min baggrund følgende: 
 
Inden jeg i 1980 rejste til Lesotho underviste jeg på Herning Handelskole. Derefter blev det til 2 spændende 
og gode år i Lesotho. Fra starten var min opgave at markedsføre uld fra landområdet omkring Mphaki. Det 
blev en fiasko. De midler som var afsat, kunne jeg ikke få frigivet. Derefter etablerede jeg sammen med Mo-
gens Byberg produktion og salg af skolemøbler på Leribe Technical School. Det blev en succes. Som jeg 
husker det, var der 20 - 30 basothoer i gang med at producere skolemøbler. Vores lastbil blev brugt full time, 
enten med at hente råvarer i Johannesburg og Bloemfontain eller med at køre skolemøbler til skolerne i Le-
sotho. Jeg har årsregnskabet fra dengang. Vi havde et godt overskud. Mogens var ansvarlig for produktio-
nen og jeg for salg og markedsføring. Vi havde en dygtig counterpartner. Han var flygtning fra Sydafrika og 
måtte desværre forlade Lesotho ca. ½ år efter at jeg rejste hjem. Derefter lukkede firmaet. 
 
I perioden 1982 - 2008 har jeg været souschef i Vingstedcentret. Jeg var daglig leder af kontoret. Mine op-
gaver var salg af kurser og konferencer, planlægning af arrangementer i samarbejde med andre afdelinger, 
personaleledelse og ansvarlig for centret ved direktørens fravær. 
 
Fra 2008 har jeg haft diverse jobs indtil jeg i 2010 valgte at begynde på en ny uddannelse til social- og sund-
hedshjælper. Det har jeg arbejdet med siden. Nu er jeg 65 år og folkepensionist, men arbejder fortsat et par 
dage om ugen. Derudover er jeg aktiv fodbolddommer. 
 
Jeg er gift med Urszula. Fra tidligere ægteskab har jeg børn og børnebørn. 
 
Hvis DLN ønsker, at gøre brug af min hjælp er det absolut nødvendig med en grundig introduktion i, hvordan 
jeg griber fundraising an, idet jeg har intet kendskab / erfaring i dette. 
 
Med venlig hilsen 
 
Arne Pedersen 
(Tlf.: 2966-5521) 

   
     


