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Referat fra generalforsamling i Denmark Lesotho Network d. 18.03.2017   
 

Dagsorden: 

A) Valg af dirigent og referent 

B) Beretning fra bestyrelsen 

C) Beretning fra arbejdsgrupper 

D) Aflæggelse af regnskab 

E) Indkomne forslag  

F) Vedtagelse af budget 

G) Valg af bestyrelse og revisorer 

H) Eventuelt og evaluering af dagen  

 

Deltagere: 

Helga Højsager, Ditlev Krause, Ole Bech, Karen Steffensen, Birgit Steffensen, Nis Skau, Solveig Kappel, 

Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Arne Pedersen, Claus Bo Jensen, Grethe Mygind, Lars Falk Petersen, 

Carsten Brønden, Marie Villumsen, Anne Andersen, Anni Pettersson, Niels Ekner, Rikke F. Ekner, Bodil 

Mathiasen, Lisbet Kristensen, Anne-Marie Erikstrup, Karina Ruby - i alt 23 deltagere  

Generalforsamlingen blev afholdt i Århus, Frederiksgade 78c.   

 

Ad A) Valg af dirigent og referent 

Formand Marie Villumsen bød velkommen til generalforsamling 2017 i Denmark Lesotho Network. 

Formanden gennemgik dagens program og tidsplan.  

Bestyrelsen foreslog Helga Højsager som dirigent, hvilket hurtigt blev vedtaget med klapsalver.  Der blev 

efterlyst en referent men ingen meldte sig. Karina Ruby fra bestyrelsen blev referent.  

Herefter tog Helga Højsager ordet. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

varslet og rettidigt indkaldt.  

 
Ad B og C) Beretning fra bestyrelsen og arbejdsgrupper 

Marie Villumsen gav et resumé suppleret med billeder på 

power point af årets gang i DLN. Den skriftlige formands-

beretning var udsendt via email inden generalforsamlingen. 

Se bilag.  

Strategiplanen, som blev vedtaget i Nyborg på visionsda-

gen i 2016, blev gennemgået.  

 

De igangværende projekter blev kort gennemgået: RSDA er 

midt i et 3-årigt projekt, fejrede sit 25 års jubilæum i dec. 

2016. DPE afslutter om få mdr. nuværende projekt, har lige 

indsendt ansøgning til CISU på nyt 3-årigt projekt vedr. 

biblioteker ude i landområderne. BAG er ved at starte et 

lille griseprojekt med støtte fra Kulturstyrelsen og DLNs 

egen kasse.  

Kommende projekter under opstart: Working Kids har identificeret Lesotho National Council of Women 

som partner. Uddannelsesudveksling, som har til formål at lade danske studerende tage et praktikforløb i 

Lesotho, arbejder på at finde en partner i Lesotho.  

 

Kommunikationsgruppen har fået fornyet DLNs hjemmeside og logo, og der er lavet kuglepenne og folder 

på engelsk. Nyhedsbrevene kører som hidtil stabilt 4 gange årligt.  

Rejsegruppen er i gang med at arrangere en kulturrejse til nov. 2017, der er lige nu 5 tilmeldte.  

Marie påskønnede de mange aktive medlemmer i DLN. Der blev efterlyst flere medlemmer til DPE-

projektgruppen, som efterhånden kun består af Lisbet og Grete. RSDA-projektgruppen består af 5 medlem-

mer, som kører driften i det daglige. Arne arbejder på at finde mulige fonde som donor til Working Kids-

projektet.  
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Desuden gav Marie et snapshot på situationen i Lesotho lige nu: der er stillet et mistillidsvotum til premier-

ministeren, og der er udskrevet valg til d. 3. juni. Det er dog usikkert, om der er penge til at afholde valg for, 

da det ikke er i budgettet for 2017.  

Beretningen blev godkendt og dermed også strategiplanen.  

 

Ad D) Aflæggelse af regnskab 

Karen Steffensen orienterede om regnskabet for 2016. Se bilag.  

Enkelte poster blev forklaret. Årets overskud er 44.019,- kr. Desuden forklarede Karen (og Nis) årsagen til 

en kritisk bemærkning i protokollen fra revisoren. Fremover skal vi være grundigere med forklaring på de 

enkelte bilag fra projektgrupperne, så der er tydelig sammenhæng ml. projekt og bilag.  

Regnskabet blev godkendt.   

 

Ad E) Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

Ad F) Vedtagelse af budget 

Karen Steffensen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2017.  

Det blev justeret af forsamlingen, bl.a. blev beløbet til information forhøjet mhp. synliggørelse af DLN, og 

Rejsegruppen fik penge til markedsføring af rejsen til nov. Der blev afsat 35.000 kr. til RSDA-jubilæum, da 

det faktisk blev bevilget i 2016 men ikke brugt. RSDA-gruppen mente i 2016 at kunne tage pengene fra pro-

jektmidler. Efter revisorens bemærkninger til dokumentationen for jubilæumsudgifter på kr. 38.877, så har 

RSDA gruppen erkendt, at der ikke var søgt om midler til jubilæumsudgifter i den oprindelige ansøgning til 

CISU. Derfor vil dette beløb blive betalt af DLN, hvor bestyrelsen i juni 2016 havde bevilget en ramme på 

kr. 50.000,- som tilskud til jubilæet. 

Kontingentet fortsætter med at være 100 kr. pr. person.  Dirigenten påpegede, at vi fremover bør vedtage 

kontingent, inden vi fremlægger budgettet.  

Budgettet blev vedtaget med ovennævnte tilføjelser. Se bilag.  

 

Ad G) Valg af bestyrelse og revisorer 

På valg fra bestyrelsen var Marie Villumsen, Anne-Marie Erikstrup, Carsten Brønden og Karina Ruby. Marie 

og Anne-Marie stillede ikke op igen. Carsten og Karina var villige til genvalg. Nis Skau og Bodil Mathiasen 

stillede op som nye kandidater og blev valgt. Der er således fortsat 7 bestyrelsesmedlemmer.  

Bestyrelse: Karen, Lisbet, Grete, Carsten, Nis, Bodil og Karina.  

Suppleanter: På valg var Anne Andersen og Louise Bau Jensen. Louise var ikke tilstede. Valgt blev Anne 

Andersen og Arne Pedersen.  

Ekstern revisor: vi fortsætter med Kulturrevision.  

Intern revisor: Claus Bo Jensen var villig til genvalg, blev valgt.   

Intern revisorsuppleant: Anders Hedegaard blev valgt.  

 

Ad H) Evt. 

Marie Villumsen fik chokolade og stor tak for sit år som formand.  

DPE-projektgruppen blev udvidet med Helga Højsager og Bodil Mathiasen, så der nu er 4 medlemmer. Ma-

rie færdiggør nuværende projekt med et afsluttende besøg i juni/juli. Lisbet og Grete fortsætter i gruppen.  

Nis overbragte en hilsen fra konsulen i Maseru, Simon Kabane, som læser Lumela.dk hver gang og er begej-

stret for DLN.  

Helga overbragte en hilsen fra Claus Løschenkohl, som ikke kunne del-

tage men har det godt.  

Anne-Marie udtræder af bestyrelsen men fortsætter med at godkende 

overførsler fra DLNs konto.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  
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Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand: Karina Ruby   

Næstform.: Lisbet Kristensen (også web-ansvarlig)   

Kasserer: Karen Steffensen 

Sekretær: Carsten Brønden   

Medlem: Nis Skau 

Medlem:  Bodil Mathiasen 

Medlem: Grete Mygind  

 

Suppleant 1: Anne Andersen 

Suppleant 2: Arne Pedersen   

 

 

Referent: Karina Ruby  

 


