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Århus, Lørdag d. 22.03.2014 

Referat fra generalforsamling 2014 i Denmark Lesotho Network  

Til Stede: Karina Ruby, Karen Steffensen, Mette Jørgensen, Signe Hedegaard, Vibeke 

Kjeldsholm, Louise Bau Jensen, Marie Villumsen, Lisbet Kristensen, Ninne 

Ildvedsen, Anne-Marie Erikstrup, Anders Hedegaard, Jens Saxtorff, Anni Petterson, 

Helga Halck Højsager, Anne Andersen, i alt 15 deltagere. 

Valg af dirigent og referent  

Dirigent: Helga Halck Højsager 

Referent: Mette Damgaard Jørgensen  

Formandens beretning  

Sendt ud sammen med indkaldelsen, og den er set af de, der deltager.  

I forhold til 2012, hvor der var et 10-års jubilæum med fest, har der ikke været 

lignende aktiviteter i år. Måske der skal nedsættes et festudvalg og laves en fest i det 

kommende år. 

Projekter er blevet afsluttet, og nye er implementeret. Der er afholdt RSDA 

bestyrelsesmøder, og RSDA er ved at afslutte deres 3. projekt, og har fungeret i en del 

år men er ikke nødvendigvis afsluttet. Gruppen fungerer vha. Skype og fysiske møder 

– der sendes mails til Lesotho, så der sker en fortløbende kommunikation.  

Der har været arbejdet på at få nye medlemmer til gruppen, hvilket ikke er lykkedes. 

DPE; gruppen informerer om samarbejdet.  

Bestyrelsen 

7 bestyrelsesmøder er afholdt, heraf fire Skypemøder – når suppleanterne har deltaget, 

har forbindelsen været for dårlig, hvorfor de kun er med ved afbud. Skype er en 

fordel, fordi det kan samle medlemmer fra hele landet. 

Mellemfolkelig Samvirke har trukket sig ud af Lesotho i 2004, og fødekæden til DLN 

eksisterer ikke længere, men på grund af DLN-projekter, er der fundet nye 

bestyrelsesmedlemmer.  

Bestyrelsen har været beslutningsdygtig hver gang. MANGO-testen anbefales af 

CISU, som gerne ser den brugt på samarbejdspartnere. Den er også blevet brugt på 

DLN, og der arbejdes på at forbedre de svage punkter, som testen afslørede.  

Grupper med frivillige; 

Fundraising gruppen; Anders Foghsgaard har søgt forskellige fonde på egen hånd, og 

det er lykkedes ham at få midler fra Kulturstyrelsen, hvilket desværre ikke er nok. 

Derfor søges der også ved Lauritzen Fonden.  

CISU; alle medlemmer kan søge kurser, og det anbefales, man orienterer sig og 

melder sig på, hvis der er interesse for et eller flere af de udbudte kurser. Kurserne vil 

også give medlemmerne mulighed for at mødes. Kursustilmeldingen sker efter først 

til mølle princippet, så det handler om at melde sig hurtigt på, hvis man er 

interesseret.  
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Lisbeth fortæller, at det regnskabskursus, hun var på, var anbefalelsesværdigt. Kurset 

var godt til at få genopfrisket tidligere viden, fordi det kunne bruges til det regnskab, 

der skulle laves. MANGO-kurset var godt til at få vidensdeling inden for de 

forskellige organisationer.  

Turistrejse; For få tilmeldinger gjorde, at turen blev aflyst. Der skal være min. 10-20 

deltagere, for at rejsen økonomisk kan lade sig gøre. Der vil blive forsøgt at lave 

turistrejser evt. med forskellige temaer, når tiden er til det. 

Hjemmesiden; www.lumela.dk var blevet hacket, og der var ingen backup, så det har 

krævet et større arbejde at få den genoprettet. Siden er vigtig for at synliggøre 

foreningens arbejde for andre og gøre information om Lesotho tilgængeligt for 

omverdenen. Det i forhold til projekter, information mv. Der kommer henvendelser af 

forskellig art gennem siden. Nyhedsbrevene findes på siden, og de er særligt læst og 

kommenteret af folk fra Lesotho.  

Nyhedsbrev; Billederne er særligt vigtige. Peter R. har tidligere oversat tekster til 

engelsk eller dansk og læst korrektur. Han har sagt fra. I stedet oversætter Sara 

Nicolaisen og Karina Ruby læser korrektur sammen med Anne Andersen. 

Folder; skal den produceres på engelsk – og hvor skal den deles ud, hvis den bliver 

produceret? Marie forklarer, at det kunne være godt til projektbesøg i Lesotho som 

oplysning om DLN. 

Der er etableret arbejdsgrupper, man kan melde sig på: 

 Turistgruppe: Vibeke, Louise, Lisbet, Anne, Bodil M 

 Kommunikation: Louise, Anne, Mette, Lisbet 

Spørgsmål;  

- Mangler fra MANGO-test; budgetarbejdet skal styrkes (rettidighed og to der 

skal godkende overførsler).  

 

- Formandens rapport blev godkendt –  

Beretning fra arbejdsgrupper 

DPE 

I 2013 blev andet projekt lavet. Projektet blev skaleret ned og der blev stillet mere 

strikse krav. Finansielle systemer mv. er blevet skærpet – eg. skulle de aflægge 

rapport i hvert kvartal. 

Ved gennemgang af deres finansielle rapporter, så resultaterne godt ud.  

Finanslovsforhandlingerne i Lesothos senat forsinkede arbejdet og dermed 

rapporterne. Kursgevinst på rand/maluti har gjort det muligt at forlænge projektet med 

en no cost ekstension, så DPE er ved at afslutte de sidste aktiviteter i 2013 projektet. 

Marie Willumsen, Louise Jensen og Andreas Dybkjær-Andersson har været på 

afsluttende projekt besøg i marts 2014, og søger om et 3-årigt projekt hos CISU på ca. 

2 mio. dkk.  

Det bliver positivt med et mere langsigtet partnerskab, fordi de kvartalsaflagte 

rapporter har krævet mange ressourcer.  

http://www.lumela.dk/
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Gennemgang af besøg 

Der er blevet afholdt møder med forskellige grupperinger (community members, 

CBOs, chiefs, district councils), hvor der blev diskuteret problematikker i forhold til 

kommunikation, politiske organisationer og andre imellem (særligt uklar 

ansvarsfordeling mellem de forskellige niveauer af statsadministrationen og til folk).  

Der har været afholdt 3 workshopdage, hvor det endelige indhold af det nye projekt 

blev udviklet.  

Der blev afholdt en evaluering af arbejdsmiljøet, herunder faglige kvalifikationer 

(staff satisfaction). Det kunne bruges til at undersøge, hvilke behov, medarbejderne 

havde (Denne minder om APV).  

Regeringen har netop godkendt en decentraliserings politik. Gennemførslen går 

langsomt. Marie, Louise og Andreas var på besøg i senatet, hvor man oplevede 

kritiske spørgsmål til tidshorisonten og hele decentraliseringsprocessen. Loven blev 

vedtaget i 1997 men har ikke været fuldt implementeret endnu. Implementeringen er 

støttet af EU og UNDP med et budget på 10 mio. Euro, hvor de forsøger at skabe en 

mere transperant og tydelig struktur.  

Stakeholdermøde: UNDP bad DPE om hjælp til at få mobiliseret borgerne i deres 

decentraliseringsproces (UNDP har ikke kapaciteten / dur ikke til græsrodsarbejde, 

det gør DPE). Der er godt belæg for at styrke samarbejdet mellem civilbefolkningen 

og det offentlige system.  

Spørgsmål;  

- Sp: Hvor er DPE-bestyrelsen henne i forhold til projektet? Er det Shales 

(national koordinator) projekt, eller er han blevet bedre til at uddelegere 

arbejdet?  

Sv: Projektet opleves som mere forankret i organisationen, medarbejderne kan 

forklare, hvad projektets formål og indhold er. DPE har lavet en solid 

græsrodsstrategi; denne har taget tid men opleves som forankret. Det opleves 

som en udfordring, at medarbejdernes løn er så lav, som den er. Den nationale 

animator har sagt op. Det samme er tilfældet med hende, der var udset som 

afløser. Den lave løn er en risikofaktor. DLN skal ikke være eneste donor, 

fordi det er for skrøbeligt for DPEs fortsatte eksistens. UNDP vil være en god 

samarbejdspartner ift. decentralisering, og det er i det hele taget en god idé at 

koordinere projektet med andre donorer.  

 

- SP: Hvilken type organisation er DPE?  

SV: Det er en medlemsorganisation; bestyrelsen er valgt af medlemmerne via 

en generalforsamling (dog på opfordring efter hvad der skønnes nødvendigt). 

Der må foreligge vedtægter for foreningen. Der skønnes at være mellem 100-

200 medlemmer.  

RSDA gruppen vil gerne se DPE’s vedtægter til inspiration til deres arbejde.  

Foreningen har haft succes med at tydeliggøre, hvilke samarbejder der er med hvilke 

CBO’s. De har forstået, hvorfor det er vigtigt, de registreres, men processen tager lang 

tid. 
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RSDA – aktiviteter og beretning 

Under besøget i Lesotho i januar ’14 er der besøgt 2 ud af 3 paraplyorganisationer 

indenfor RSDAs organisation.  

Der bliver indført fødevarer fra Sydafrika som fødevarehjælp til småbønderne i 

Lesotho. Der gives tilskud til småbønderne i Sydafrika. I stedet burde man give 

tilskud til bjergbonden i Lesotho. Bjergbønderne ville dyrke deres marker, hvis de 

blot fik et mindre tilskud til deres landbrug.   

Erfaringer fra første projekt (bygning af vandtanke) var, at det var nemt at 

implementere og udføre et sådant projekt.  

Men i CISU udviklingstrekanten – må strategiske ydelser kun fylde en mindre del.  

I det efterfølgende projekt blev der givet 1,7 mio. til træning i det organisatoriske. Det 

er sværere at afrapportere, hvordan midlerne er anvendt, når aktiviteterne er træning, 

lobby og fortalervirksomhed. Resultaterne fra de første to projekter skal forankres i 

det 3. projekt. Målet er at lave landbrugsorganisationer.  

Projektgruppe;  

Gruppen startede med at være 2-3 stykker, som først havde svært ved at få godkendt 

ansøgningen hos CISU. Efter nye kræfter kom til gruppen, gav det et resultat. 

Gruppens medlemmer befinder sig forskellige steder i verden, og det er svært at 

samles. 

Nis Skau er netop kommet til gruppen, som derudover består af Anne-Marie 

Erikstrup, Anders og Signe Hedegaard, Max Schröder, Line Kaspersen og Maria 

Clausen. Gruppen er i en mellemfase, og der er ikke bekymring for, hvordan den skal 

fungere. 

Kommunikationen mellem Lesotho og DK er besværlig.  

RSDA har taget MANGO-testen med godt resultat. Ved gennemgang af regnskaberne 

opleves det, at der er styr på bilag etc. De har større besværligheder med at arbejde 

med deres vedtægter.   

Kommentar:  

- Kunne DLN sørge for at lave et samlet overblik, der evt. også kunne anvendes 

i andre projekter. DPE vil gerne se det fælles budget, fordi det kunne de godt 

blive inspireret af. Et budgetformat er en god idé, fordi det skaber overblik og 

gennemsigtighed.  

Mango; opleves positivt modtaget. 

Arbejdsplan; Tingene skal afrapporteres. Der er månedlige samtaler om 

arbejdsplanerne. Hver 3. måned er der afrapportering. Det er ikke omfattende, men 

skal være gennemskueligt. Dermed kan der holdes styr på aktiviteternes afvikling og 

gennemførelse.  

Paraplyorganisationer; To ud af de tre organisationer har ansøgt og fået bevilget 

midler. De får hjælp til at skrive deres ansøgninger. Det skal efterfølgende 

afrapporteres, hvordan midlerne er brugt. Projektet breder sig, men skønnes at tage 

omtrent 3 år. 

Civilsamfundet søger midler bl.a. hos Action-aid og bliver stærkere organisatorisk, så 

de kan være med til at træffe beslutninger, der er vigtige for dem.  
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Partnerskab; Fokus på RSDA’s afrapportering. Der er fokus på deres organisation, 

aftaler etc., hvor der har været lidt mangler.  

Fremadrettet; i maj måned kommer et forslag til det næste projekt. Der skal 

muligvis hverves flere medlemmer.  

- Spg.: Hvor langt er I i projektet;  

Den 3. projektfase er netop startet.  

De specifikke donorer vil nogle gange støtte noget bestemt. Her ville en 

samlet indsats evt. kunne styrke projektet. Det kan være svært at få donorerne 

til at samarbejde, fordi de fokuserer på deres egne projekter. Også i forhold til 

de, der modtager midlerne. 

- Det kan anbefales at lave opslag på læreanstalter, frivillignet.dk etc., hvis der 

skal hverves nye medlemmer. 

RSDA kunne vidensdele med DPE.  

BAG 

Projektet handler om, at skolerne i Berea District kan forsyne eleverne med mad fra 

skolehaver. BAG ligger i et meget tørt område. Derfor bygges vandtanke til 

opsamling af regnvand. BAGs medlemmer bidrager med cement, rør og lign. til 

vandtankene. Projektgruppen har fået midler fra kulturstyrelsen og Lauritzen Fonden; 

der skal gerne bygges 25 vandtanke. Fundraising-gruppen søger midler til tankene. 

Der skal ikke nødvendigvis aflægges et besøg; kommunikationen foregår via 

formanden, der afgives bilag og billeder, så det sikres pengene bruges til det givne 

formål. Pt. er de ved at bygge 3 vandtanke, som er færdig primo maj. Karen er 

tovholder. 

Gennemgang af regnskab 

Regnskab blev udleveret til medlemmerne. 

Resultatopgørelse; 2013 kan sammenlignes med 2012. Der er modtaget en del diæter 

fra DPE-gruppen, derfor er ’gavetilførslen’ steget betragteligt siden 2012. Der betales 

kontingenter til tre foreninger. Ved møder kan man få bidrag til kørsel og forplejning. 

’Støtte til projekt i Lesotho’ – til Saras arbejde i landet (diæter samt rejsetilskud). 

Projekter; underskuddet forklares v. ’noter’. 

DPE-projektet er ikke taget med, fordi det ikke er afsluttet i 2013. 

RSDA ’til gode’; midler som er sendt i forvejen til Lesotho var ikke blevet refunderet. 

De bliver modregnet i næste projekt (det er sket).  

Noter til regnskab; 13.355 kr. ’egenfinansiering’ skyldes DLN selv betalte for en 

ekstra deltager i forbindelse med besøget fra Lesotho. 

Se notat fra intern revisor.  

Regnskabet er godkendt såvel før som efter bemærkningerne! 

Vedtagelse af budget 2014  

Forslag: 

- Vil foreningen kunne give et bidrag til vandtankene, eftersom egenkapitalen er 

voksende?  
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- Man kunne give økonomisk tilskud til at undersøge, om der kan findes nye 

partnerskaber i Lesotho.  

- Det bør diskuteres i den kommende bestyrelse. 

Ingen kommentarer. 

Valg af bestyrelse og revisorer 

- Karen Steffensen og Anne Andersen blev genvalgt. Lisbet Kristensen blev nyvalgt. 

Suppleanter:  

1. suppleant Vibeke Kjeldsholm 

2. suppleant  Mette Damgaard Jørgensen 

Ekstern revisor: Kulturrevision (anbefales af bestyrelsen og genvælges).   

Interne revisorer: Claus Løschenkohl og Claus Bo Jensen genvælges. 

 

- Festudvalg 

Ingen melder sig til et festudvalg. 

 

- Intern koordinering til CISU-kurser 

Der har tidligere været lavet en visionsdag, som kan hjælpe til at lave en mere 

langsigtet plan for DLN. Kunne CISU bruges til en ny visionsdag? Det kunne 

være en god idé at få lavet en fælles strategi for RSDA og DPE grupperne, 

som kunne erfaringsudveksle. Bestyrelsen arbejder videre med det. 

 

- Turistrejser 

I 2008 og 2011 er der lavet turistrejser til Lesotho, som skal udbrede 

kendskabet til landet. Rejserne er blevet opslået via DLNs hjemmeside og 

nyhedsbrev. Der blev foreslået en bredere platform for promovering af 

fremtidige turistrejser, idet den planlagte rejse i 2013 måtte aflyses på grund af 

for få tilmeldinger.  

 

- Engelsk udgave af folder 

Bestyrelsen laver et oplæg til en folder. 

 

- Brug af egenkapitalen 

Det ville være godt, hvis projektgrupperne kunne søge om at få en ekstra med 

til projekterne i Lesotho. Der laves en opsparing vha. diæterne, idet kursen på 

Rand er lav, hvilket gør det nemmere at få en ekstra med på turen.  

DPE er interesseret i at have en praktikant. Det foreslås, at DLN bidrager til, at 

studerende tager til Lesotho og arbejder hos en partner i eg. 4-6 uger. Det ville 

være positivt, hvis der kunne blive en decideret folkeudveksling, som bidrager 

til viden om foreningens organisation etc. 

Hvordan har man valgt projekterne til Lesotho? RSDA og DPE har selv søgt 

DLN. DLN udvælger projekterne efter, hvilke ansøgninger, der kommer lokalt 

fra Lesotho.  

Nye samarbejdspartnere; ’Seed for life’ har henvendt sig (læggekartofler) 

Rasmus ’film’; man kunne evt. støtte at unge filminteresserede kunne lave 

film i Lesotho. 
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- Papir/e-mail 

Kontingentbetalinger er faldet, nu hvor det ikke bliver sendt ud med girokort. 

Der er kommet ca. 30 færre end tidligere. Det er en god idé at sende to mails 

ud og så en papirrykker derefter. 

Bestyrelsen laver en strategi. 

 

- Facebook-gruppe ’sociale medier’ 

CISU http://www.cisu.dk 

Bestyrelsen afgør, hvordan denne gribes an. 

 

Evaluering 

Ingen kommentarer. 

Referent: Mette Damgaard Jørgensen 

 

 

  

  

 

http://www.cisu.dk/

