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Referat fra generalforsamling i Denmark Lesotho Network den 9. april 2011  
 
Dagsorden: 

A) Valg af dirigent og referent 
B) Beretning fra bestyrelsen 
C) Beretning fra arbejdsgrupper 
D) Aflæggelse af regnskab 
E) Indkomne forslag 

1. Strategiplan (forslag fra bestyrelsen) 
2. Brug af administrationsmidler (bestyrelsen) 
3. Vedtægtsændring § 4, bestyrelsen (bestyrelsen)  

F) Vedtagelse af budget 
G) Valg af bestyrelse og revisorer 
H) Eventuelt 

 
Deltagere: 
Lisbet Kristensen, Helga Højsager, Bodil Højland, Ditlev Krause, Karen Steffensen, Anne Andersen, 
Anni Pettersson, John Knudsen, Anders Hedegaard, Jens Saxtorff, Claus Bo Jensen, Karina Ruby  = 
12 deltagere  
Generalforsamlingen blev afholdt på Klingenberg 15, 5000 Odense. 
 
Ad A) Valg af dirigent og referent 
Formand Helga Højsager bød velkommen til generalforsamling 2011 i Denmark Lesotho Network. 
Formanden gennemgik dagens program og tidsplan.  
Bestyrelsen foreslog Bodil Højland som dirigent og Karina Ruby som referent. Der var ingen protester 
eller alternative forslag, så begge blev valgt. 
Herefter tog Bodil Højland ordet. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt varslet, forslag var indkommet til tiden, de fremmødte havde betalt kontingent, og dermed var 
forsamlingen beslutningsdygtig i overensstemmelse med vedtægterne.  
 
Ad B) Beretning fra bestyrelsen 
Helga Højsager gav et referat af den skriftlige formandsberetning, som alle medlemmer har fået 
tilsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling. Helga fandt at der kunne ses tilbage på et 
spændende år med mange aktiviteter i DLN. To projektbeskrivelser er blevet fuldført og godkendt af 
Projektrådgivningen (PR). Begge projekter er nu i gang. Det har været en meget stor hjælp for DLN at 
have allieret sig med tre studerende fra universiteter til selve skrivearbejdet, som er meget omfattende 
i projektansøgninger til PR. Der er en projektgruppe, som arbejder sammen med RSDA i Lesotho om 
landbrugsprojektet, og en anden projektgruppe, som arbejder sammen med DPE i Lesotho om 
borgeruddannelse på landet.  
I februar 2010 var Helga Højsager og uni-studerende Marie på forundersøgelsesbesøg i Lesotho hos 
DPE. Det var en hård tur med besøg hos landsbybeboere meget langt ude i ødemarken. De måtte 
rejse både med bil, båd og til fods for at nå derud. De fik dog indtryk af, at det netop er det unikke ved 
DPE, at de arbejder med at støtte folk, som bor helt derude, hvor andre bistandsorganisationer ikke 
når ud. Derfor er DPE værd at støtte. Vi støtter kapacitetsopbygning af selve DPE samt deres arbejde 
med kapacitetsopbygning i 3 landområder. Det foregår via rollespil som træning af befolkningen i at 
kunne bidrage med input til regeringens finanslov, som jo også påvirker landbofolkets liv. Projektet gik 
i gang i september, men der kom ingen tilbagemeldinger fra DPE til DLN, så i november rejste Helga 
Højsager til Lesotho for at se, om der var gang i noget overhovedet. DPE havde tilsyneladende svært 
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ved at komme i gang, og det var ikke muligt at lave en rapport over første kvartal. Helga har nu stillet 
krav til DPE om at besvare nogle spørgsmål vedr. starten af projektet som betingelse for at udbetale 
næste rate penge. Kommunikationen med DPE er svær og går langsomt. Måske har DPE ikke helt 
forstået, hvad det vil sige at indgå partnerskab og den gensidige forpligtelse, der ligger i det. 
Samarbejdet med DPE er umiddelbart mere udfordrende end det hidtil har været med RSDA.  
RSDA-gruppen består nu af 6 personer og har fået mærkbart mere kapacitet ved de to 
universitetsstuderendes indtræden i gruppen. Gruppen har mødtes flere hele dage for at skrive 
projektansøgning, og de studerende kan føre pennen og bidrage med buzzwords, som opkvalificerer 
ansøgningen. Projektet er startet 1. januar 2011 og går kort sagt ud på at lave en landboforening for 
de tidligere støttede landmandsgrupper + nogle malkekvægsgrupper i Mafeteng og Pamong 
områderne. Projektet er på to år og handler meget om at kapacitetsopbygge RSDA og støtte 
advocacy-arbejdet i landmandsgrupperne. Det er nu tre år siden, DLN afsluttede det første projekt 
med RSDA. Det nye er en oplagt følge af første projekt. Karen Steffensen og de to studerende Line 
Kaspersen og Maria Clausen har lige været på opstartsbesøg i Lesotho i februar 2011.  
Bestyrelsen har haft 8 møder i 2010, tre fysiske og fem skype-møder, og det har fungeret fint. Bodil 
Mathiasen blev syg i efteråret og trådte ud af bestyrelsen, og suppleant Lisbet Kristensen trådte ind i 
stedet. Det blev mærkbart, at bestyrelsen er sårbar, når den kun består af 4 personer, da det tager tid 
for en ny at komme ind i tingene. DLN har skiftet revisor til Kulturrevision v. Knud Erik Bendtsen, 
hvilket kasserer Karen Steffensen er meget tilfreds med. Hun får god service fra den nye revisor.  
Af egne midler har DLN givet 12.000 kr./15.000 Maluti til BAG, som vil bygge tre vandtanke på tre 
skoler i TY. DLN har fået 9.358 kr. fra Tips & Lotto, som blev brugt til IT-udstyr til DPE. Lisbet 
Kristensen har fået 6.000 kr. til at lave forundersøgelse til en turistrejse til Lesotho.  
Der blev afholdt Pitso i Odder i september med 20 deltagere. Nogle unge har oprettet en facebook-
gruppe. Hjemmesiden er uændret, og nyhedsbrevene udkommer fortsat stabilt 4 gange om året. Det 
står Anne Andersen for. Der har ikke været overskud i DLNs bestyrelsen til at deltage aktivt i andre 
NGO-aktiviteter via PR. I år vil DLN dog deltage i Svendborg den 1.-3. juli med oplysningsmateriale, 
når flygtningebåden ANTON kommer dertil. Den gør opmærksom på 2015 målene vedr. fattigdom. 
Alle DLN-medlemmer er velkomne til at møde op og evt. bidrage lidt.  
I 2010 deltog 15 medlemmer i generalforsamlingen. DLNs medlemstal er steget lidt, der er 90 
betalende medlemmer og 130 medlemmer på medlemslisten.  
Formandsberetningen blev herefter godkendt 
 
Ad C) Beretning fra arbejdsgrupper 
Anne Andersen beretter, at det fortsat er hende, der samler materialet til Lumela.dk. Peter Rathmann 
oversætter det til engelsk, Bodil Mathiasen har læst korrektur men er nu syg, så der mangler en 
korrekturlæser. Signe Hedegaard har kvalifikationerne men knap nok tiden til det, så nyhedsbrevet 
kommer for tiden ud uden korrekturlæsning på den engelske del. Hvis et medlem har tid og lyst til 
denne opgave, må man gerne melde sig. Ellers spørger Lisbeth Kristensen en kollega. Anne vil gerne 
have flere fotos til Lumela.dk.  
Ingen beretning fra andre arbejdsgrupper. Projektgruppernes arbejde var inkluderet i 
formandsberetningen.  
 
Ad D) Aflæggelse af regnskab 
Karen Steffensen uddelte og orienterede om regnskabet for 2010. Se bilag. Enkelte poster blev 
forklaret.  
Kontorartikler et steget til 3.999 kr. pga. indkøb af en notebook til bestyrelsen. En erfaring i 2010 er, at 
det ikke er så svært at få bevilget de 64.000 kr. fra PR til en forundersøgelse, og at det er meget godt 
at gøre inden opstart af et projekt.  
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En kommentar fra forsamlingen til regnskabet var, at det kunne være rart at se budgettet for 2010 i en 
kolonne sammen med regnskabet for 2010. Det kunne være ønskelig på næste års regnskab.  
Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad E) Indkomne forslag 
1.   Strategiplan (forslag fra bestyrelsen) 
Bestyrelsen ønsker en strategiplan for DLN, og den bør vedtages på generalforsamlingen. Et udkast 
er blevet til i samarbejde med PR; der er taget udgangspunkt i DLNs vedtægter. Den er opbygget over 
3 strategiske mål: at opkvalificere DLN, at styrke partnerskaber med organisationer i Lesotho, at 
styrke forståelsen i Danmark for Lesothos vilkår. Se bilag.  
Der blev diskuteret, hvorvidt DLN bør begrænse sig til at samarbejde med to partnere af gangen. 
Faktisk samarbejder vi nu med tre (RSDA, DPE, BAG), men kun to bliver støttet via PR. 
Strategiplanen blev godkendt med få rettelser.  
2. Brug af administrationsmidler (bestyrelsen) 
Bestyrelsen præsenterede et forslag til retningslinier for, hvordan administrationsmidler fra projekter 
må bruges. Med to små rettelser blev forslaget godkendt. Se bilag.  
3. Vedtægtsændring § 4, bestyrelsen (bestyrelsen)  
Bestyrelsen fremlagde forslag om lille ændring i vedtægter, så der nu står:  
Bestyrelsen består af mindst 4 og maksimum 7 medlemmer, der vælges for to år af gangen.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
 
 
Ad F) Vedtagelse af budget 
Karen Steffensen redegjorde for det uddelte forslag til budget for 2011.  
Det blev justeret af forsamlingen, og det blev diskuteret, om det nu også er ok med et så stort 
forventet overskud. Budgettet blev godkendt.  
Kontingentet forbliver uændret 100 kr./år pr. medlem.  
 
Ad G) Valg af bestyrelse og revisorer 
 
På valg fra bestyrelsen var Helga Højsager og Bodil Mathiasen. Helga var villig til genvalg, Bodil var 
villig til at stille op som suppleant. Anne Andersen og Karen Steffensen var ikke på valg i år.  
Forsamlingen foreslog Lisbeth Kristensen, John Knudsen, Karina Ruby og Bodil Højland til 
bestyrelsen. Lisbet, John og Karina var villige til at opstille, Bodil H. var villig til at stille op som 
suppleant. Det blev vedtaget. 
Bestyrelse: Helga Højsager, Karen Steffensen, Anne Andersen, Lisbet Kristensen, John Knudsen, 
Karina Ruby 
Suppleanter: Bodil Mathiasen, Bodil Højland  
Som ekstern revisor foreslog bestyrelsen at køre videre med Kulturrevision. Det blev godkendt. 
Som intern revisor genopstillede Claus Løschenkohl, og som revisorsuppleant genopstillede Claus Bo 
Jensen. Begge blev genvalgt.  
 
Ad H) Evt. 
 
- Helga Højsager oplyste, at DLN ved årsskiftet har modtaget et årsskrift fra Lesothos Ambassade i 

Irland, som jo dækker Danmark nu. Der er en side om DLN med foto, meget fint. Ambassadøren 
inviterede sidste år DLN til et møde i København, hvor Line Kaspersen og Maria Clausen 
repræsenterede DLN. Ambassadøren har sendt en mail med ’tak for mødet’.  

- Næste år har DLN 10 års jubilæum. Det bør vi fejre. Bestyrelsen vil gå i overvejelser.  
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- Lisbets rejse til oktober mangler to deltagere for at være nok til gennemførelse. Hun opfordrer alle 
til at sprede rygtet om den interessante rejse. Hun blev opfordret til at sende en mail rundt til alle 
medlemmer, som kan videresende til deres netværk.  

 
 
Dirigenten kunne herefter takke for en vellykket generalforsamling, og takke for god ro og orden.  
Helga Højsager takkede alle for deres bidrag til dagens forløb. Derefter var der herlig suppe hos Helga 
og Ditlev. Der var nemlig ikke et komfur i mødelokalet…  
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
Formand: Helga Højsager 
Næstform.: Anne Andersen 
Kasserer: Karen Steffensen 
Sekretær: Karina Ruby 
Medlem: Lisbet Kristensen 
Medlem:  John Dahl Knudsen  
 
 
Referent: Karina Ruby   
 
 
Godkendt af bestyrelsen den ____________ 
Påtegnelse af dirigent: 
 
 
 
____________________________________ 
 
 
 
 
Bilag: 

- Regnskab 
- Budget 2011  
- Strategiplan for DLN 2011-2013   
- Brug af administrationsmidler fra PR  


