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Referat fra generalforsamling i Denmark Lesotho Network d. 16.03.2013  
 

Dagsorden: 

A) Valg af dirigent og referent 

B) Beretning fra bestyrelsen 

C) Beretning fra arbejdsgrupper 

D) Aflæggelse af regnskab 

E) Indkomne forslag  

 Et fra bestyrelsen: Ændring i tekst i dokument ”Administration af projektmidler” 

 Et fra Fundraising Gruppen: Fokus på nye opgaver, kontakt til andre NGO’er end de 

sædvanlige, og GF drøfte nye arbejdsområder for DLN.  

F) Vedtagelse af budget 

G) Valg af bestyrelse og revisorer 

H) Eventuelt og evaluering af dagen  

 

Deltagere: 

Helga Højsager, Bodil Højland, Karen Steffensen, Anne Andersen, Anni Pettersson, John Knudsen, Anders 

Hedegaard, Bodil Mathiasen, Hans Jørgen Jakobsen, Jens Saxtorff, Jasanto Saxtorff, Lisbet Knudsen, Anne-

Marie Erikstrup, Max Schrøeder, Sara Illeras Castellon Nicolaisen, Karina Ruby - i alt 16 deltagere  

Generalforsamlingen blev afholdt på Klosterport 4 A, 8000 Århus C  

 

Ad A) Valg af dirigent og referent 

Formand Helga Højsager bød velkommen til generalforsamling 2013 i Denmark Lesotho Network. 

Formanden gennemgik dagens program og tidsplan.  

Bestyrelsen foreslog Max Schrøeder som dirigent samt Karina Ruby og John Knudsen som referenter. Der 

var ingen protester eller alternative forslag, så de blev valgt. 

Herefter tog Max Schrøeder ordet. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

varslet, de fremmødte havde betalt kontingent, og dermed var forsamlingen beslutningsdygtig i 

overensstemmelse med vedtægterne. Der var ikke udsendt regnskab sammen med indkaldelsen, men ingen 

havde indvendinger, og mødet fortsatte.  

 

Ad B) Beretning fra bestyrelsen 

Helga Højsager gav et referat af den skriftlige formandsberetning, som var udsendt via email. Året 2012 var 

præget af projektaktiviteter og foreningens 10 års jubilæum.  

DPE-projektet har afsluttet den første 1-års fase i starten af 2012, og den fik en lidt hård kritik fra CISU pga. 

den valgte evalueringsmetode. Der er igangsat et nyt projekt med fokus på administration og struktur i DPE.  

RSDA-projektet har kørt fint, og 2. fase er ved at blive afsluttet. Der er overvejelser i gang om at søge penge 

til en 3. fase.  

BAG har fået 48.000 kr. til 8 vandtanke fra Lauridsen Fonden. De har nu i alt bygget 13 vandtanke ved 

skoler, som primært bruger vandet til at vande køkkenhaver med.  

Der er ikke i 2012 søgt penge via Fundraising Gruppen, da ingen projekter eller NGO’er i Lesotho har søgt 

DLN om penge. DLN har ikke haft overskud til at lave opsøgende arbejde.   

Bestyrelsen har i 2012 været på 7 personer, hvilket har fungeret godt. Bestyrelsen har holdt 3 fysiske møder 

og 4 skype-møder i løbet af året.  

For en del år siden købte DLN en printer for midler fra Tips & Lotto. Den virker ikke længere sammen med 

vores nye computere, så printeren har DLN nu foræret til U-Huset i Århus.  

Bodil Mathiasen har deltaget i CISU-møder om bl.a. nye retningslinjer for projektansøgninger og bevillinger. 

Lisbet Kristensen arbejder på at lave en ny turistrejse til oktober.  

Hjemmesiden styres af Lisbet Kristensen og hendes søn, Andreas. Lumela styres af Anne A. og Peter 

Rathmann. Det kører stabilt.  
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Deltagere fra bestyrelsen og et par andre medlemmer deltog i reception hos ambassadøren, som var i 

Danmark. Der var bl.a. et godt sangkor, som kan synge på sesotho.  

DLN har 132 medlemmer, deraf ca. 100 kontingent-betalende.  

Kommentarer til beretningen: 

Anders Hedegaard tilføjede, at de var meget glade for at lægge hus til 10-års jubilæumsfesten d. 7. juli 2012. 

Jens Saxtorff fik bekræftet, at BAG nu har to støbeforme som ønsket.  

Beretningen fra bestyrelsen blev godkendt.  

 

Ad C) Beretning fra arbejdsgrupper 

Der er 6 grupper i DLN: 

 Rejsegruppen: Lisbet K. berettede at en ny rejse er under planlægning. Der er ved at blive bygget en ny 

vej fra Maseru til Qachas Nek, som Lisbet gerne vil benytte på rejsen til oktober for at køre til 

Sehlabathebe National Park. Det spændende er, om vejen når at blive færdig, Lisbet kommunikerer med 

folk i Lesotho om det. Ingen danske rejsebureauer er interesserede i at lave rejsen, det må Lisbet selv 

gøre. Vi må nok finde turisterne i egen kreds. Der kom forslag om at være synlig på en rejsemesse i 

Århus til september, og evt. at annoncere rejsen i Dansk Vandrelaugs blad, og vi kunne hver især dele et 

link på de sociale medier (facebook m.m.). Anni P. er interesseret i rejsen og vil gerne være med i 

rejsegruppen sammen med Lisbet.  

 Fundraising Gruppen, Claus Løschenkohl og Anders Foghsgaard, var ikke til stede på GF, men de har 

indsendt et forslag til punkt E på dagsorden.  

 Kommunikationsgruppen: Anne Andersen berettede, at det fungerer fint med både hjemmesiden og 

Lumela.dk, der var intet nyt. Der var enighed i forsamlingen om, at nyhedsbrevet er et flot og vigtigt 

medie for DLN.  

 BAG: Karen beretter, at de 13 vandtanke er bygget som planlagt, men at hun forventer at modtage en 

ansøgning fra BAG på yderligere 12 tanke. Den vil vi i DLN se positivt på.  

 DPE: Bodil M. berettede, at der jo på GF i 2012 blev besluttet at fortsætte med DPE i en ny fase. I juni 

var to personer, Bodil M. og Marie Villumsen, i Lesotho til forundersøgelse, hvor næste projekt blev 

designet. Temaet er at gøre borgerne klar til borgerparlamentet samt at strukturere organisationen bedre. 

CISU bevilgede penge til projektet. I januar 2013 var Bodil M, Marie V. og Sara Illeras Castellon 

Nicolaisen i Lesotho i forbindelse med opstart af nyt projekt. Sara lavede baseline study og base line 

rapport, hun var i Mafeteng, Mokhotlong og Berea. DPE’s personale lavede tilsvarende i 5 andre 

distrikter. Der blev spurgt ind til borgernes viden om lokale demokratiske forhold (borgerparlament 

m.m.) nu ved projektstart, og der skulle gerne være en forskel ved projektslut om et år. Politikerne i 

Lesotho er uenige om, hvorvidt borgerparlament bør institutionaliseres. 1. kvartalsrapport forventes d. 

7.4.13. Det har været svært for DPE at få etableret coach aftaler til rimelig pris. De skal have eksterne 

konsulenter vedr. administration. Der kom forslag om at offentliggøre Saras baseline rapport på DLN’s 

hjemmeside sammen med anden projekt-information. Anne og Lisbet vil samarbejde om det.  

 RSDA: Anders H. berettede, at Maria Clausen er formand for RSDA-gruppen. Det var nemt at køre 1. 

fase med vandtankene, men 2. fase med advocacy er sværere. Det er svært at nå i mål til tiden, har måttet 

forlænge projektet lidt med ekstra tid + brug af budgetmargin. RSDA laver nu landboforeninger, og den 

slags demokratiske tiltag er svære at nå på to år. De håber på at søge penge til et nyt projekt, fase 3, til 

september. Det er positivt, at projektgruppen er vokset med årene. Anne-Marie Erikstrup, uddannet 

social rådgiver på international linje, har tidligere arbejdet i Uganda, har lige været i Lesotho med Max 

Schrøeder. De var rundt og se forsk. lokale afdelinger af RSDA, som nu har 37 landmandsgrupper (målet 

var 40), og de 8 af dem har vedtægter. De 3 paraply-organisationer har vedtægter. De mødtes med flere 

grupper, og flere mente, at advocacy giver mening. I Pamong er der en stor udfordring i at få grupperne 

til at køre godt grundet det uvejsomme terræn og store afstande. Det fungerer bedre andre steder. Anne-

Marie er positivt overrasket over så professionel RSDA er. Der er lige nu en australsk kvinde som clima 

change advisor hos RSDA i to år. RSDA har nu mere fokus på fortalervirksomhed og klimaændringer 

end på service delivery. De lavede SWOT analyse med RSDA. Max Sch. har indtryk af, at den nye 

koalitionsregering virker til at have interesse i små landbrug. RSDA’s bestyrelse bør være mere 

involveret i næste projekt fase. De forventer en afsluttende rapport på fase 2 til september.  
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Ad D) Aflæggelse af regnskab 

Karen Steffensen uddelte og orienterede om regnskabet for 2012. Se bilag. Enkelte poster blev forklaret. 

Årets overskud er 25.607 kr.   

Claus Løschenkohl (intern revisor) kommenterede via brev, at regnskabet var betænkeligt, da der var stort 

underskud for året. Det skyldtes en fejl i den udgave af regnskabet, som han havde fået tilsendt, inden en fejl 

blev rettet. Det var således ikke aktuelt at handle på hans brev.  

Til næste år ser vi gerne, at der i regnskabet opstilles en kolonne med budget for året, så det er let at 

sammenligne budget og regnskab.  

Regnskabet blev godkendt.   

 

Ad E) Indkomne forslag 

Fra bestyrelsen: 

I dokumentet ”Administration af projektmidler” foreslår bestyrelsen at sætningen om altid at have 10.000 kr. 

i likviditetsmidler slettes. Dokumentets fulde ordlyd blev læst op, forklaret og diskuteret, og der blev stemt. 

Sætningen slettes.  

 

Fra Fundraising Gruppen: 

Fund Raising Gruppen v. Claus L. og Anders F. fremsender hermed følgende forslag: 
Fundraising Gruppen har p.t. ingen ansøgninger ude hos relevante organisationer. Dette skyldes 
ikke gruppens dovenskab, men manglende projekter at søge til. 
Derfor foreslås følgende : 

1. Bestyrelsen udnævner et medlem til at fokusere på nye opgaver. Der skal tænkes 2-3 år 

fremad, idet ansøgning om penge, bevilling og igangsættelse typisk tager 1-2 år. 

2. Bestyrelsen opsøger og tager kontakt til andre NGO-organisationer end de sædvanlige. 

3. Generalforsamlingen drøfter nye arbejdsområder for DLN. FR-Gruppen har tænkt på 

sundhedsområdet, gadebørn i Maseru og landbrugsprojekter med bæredygtig 

selvforsyning.  

De to første punkter går videre til bestyrelsen, da det har med bestyrelsens forretningsorden at gøre, og det er 

egentlig ikke et anliggende for GF at beslutte.  

Det 3. punkt blev diskuteret. Initiativerne skulle gerne komme fra Lesotho, og så vil vi vurdere og beslutte, 

om vi kan gå ind i et samarbejde om et projekt. I første omgang kan vi forvente en ansøgning fra BAG vedr. 

flere vandtanke, og så kan Fundraising Gruppen igen søge midler fra Lauridsen Fonden eller andre. Hvis 

Fundraising Gruppen har en konkret sag (projekt, NGO) i tankerne, vil vi gerne høre om det. Bestyrelsen og 

de øvrige tilstedeværende på GF føler sig ikke lige nu i stand til at gøre et opsøgende arbejde i forhold til at 

få flere projekter i gang. Vi har kun lige kapacitet i foreningen til at køre de to projekter via CISU (RSDA og 

DPE) og nogle vandtanke med BAG. Det vil kræve flere aktive medlemmer i DLN, hvis vi skal køre flere 

projekter. Fundraising Gruppen kan evt. søge midler fra Tips & Lotto til drift af DLN.  

Ad F) Vedtagelse af budget 

Karen Steffensen redegjorde for det uddelte forslag til budget for 2013.  

Det blev justeret af forsamlingen, bl.a. blev der tilføjet en forventet indtægt på 50.000 kr. fra fonde til 

vandtanke til BAG. Budgettet blev vedtaget.  

 

Ad G) Valg af bestyrelse og revisorer 

På valg fra bestyrelsen var Helga Højsager, John Knudsen, Lisbet Kristensen, Karina Ruby. Helga, Lisbet og 

John stillede ikke op igen. Karina var villig til genvalg. Der tilstræbes at fortsætte med 7 



4 

 

bestyrelsesmedlemmer. Sara Illeras Castellon Nicolaisen, Anne-Marie Erikstrup og Marie Villumsen (in 

absentia) stillede op til bestyrelsen.  

Bestyrelse: Der var ikke kampvalg, Sara, Anne-Marie, Marie og Karina blev valgt.  

Suppleanter: Der var ikke kampvalg, 1. sup. Lisbet Kristensen og 2. sup. Bodil Højland  

Ekstern revisor: vi fortsætter med Kulturrevision.  

Intern revisor: Claus Løschenkohl fortsætter.  

Intern revisorsuppleant: Claus Bo Jensen fortsætter.  

Der blev klappet og takket og givet blomster til Helga for hendes 8 år som formand.  

 

Ad H) Evt. 

Intet.  

 

Dirigenten takkede for nogenlunde ro og orden.  

 

 

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand: Anne Andersen 

Næstform.: Sara Illeras Castellon Nicolaisen   

Kasserer: Karen Steffensen 

Sekretær: Karina Ruby 

Medlem: Anne-Marie Erikstrup 

Medlem:  Marie Villumsen   

Medlem:  Bodil Mathiasen  

 

 

Referent: Karina Ruby   

 

 

 

 

Godkendt af bestyrelsen den ___06.05.2013_________ 

 

Påtegnelse af dirigent: 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

Bilag: 

- Regnskab 2012  

- Budget 2013  

- Formandsberetning 2012  

 

 

 


