Referat fra generalforsamling i Denmark Lesotho Network d. 07.03.2015
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, Birgit Steffensen, Karen Steffensen, Arne Pedersen, Claus Bo
Jensen, Nis Skau, Solveig Kappel, Lars Falk Petersen, Grethe Mygind, Carsten Brønden, Marie Villumsen,
Anne Andersen, Anni Pettersson, Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Bodil Mathiasen, Lisbet Kristensen, Karina Ruby - i alt 20 deltagere
Generalforsamlingen blev afholdt i U-huset, Klostergade 34, 8000 Århus C
Ad A) Valg af dirigent og referent
Formand Anne Andersen bød velkommen til generalforsamling 2015 i Denmark Lesotho Network.
Formanden gennemgik dagens program og tidsplan.
Bestyrelsen foreslog Helga Højsager som dirigent og Karina Ruby som referent. Der var ingen protester
eller alternative forslag, så de blev valgt.
Herefter tog Helga Højsager ordet. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt varslet og rettidigt indkaldt.
Ad B) Beretning fra bestyrelsen
Anne Andersen gav et kort resumé og supplerende bemærkninger til den skriftlige formandsberetning, som
var udsendt via email inden generalforsamlingen. Se bilag.
Nyt i forhold til tidligere er en bekymring i forhold til den politiske situation i Lesotho, som influerer på
DLN’s arbejde i Lesotho. Vi har dog kunnet komme til Lesotho på projektbesøg tre gange i 2014 uden
problemer. Befolkningen er trætte af situationen, som foregår på politisk plan. Der er afholdt valg for en
uge siden i Lesotho, fremskyndet pga. urolighederne, der er endnu ikke valgt en regering. Valget forløb
nogenlunde fredeligt, det blev erklæret for frit og fair.
RSDA har lige fået en bevilling til et 3-årigt projekt på 3 mio. kr. Godt og spændende.
DPE har et projekt i gang, som kører over 3 år, de arbejder med politik, og det går alligevel på trods af uro
og valg.
BAG arbejder med skolehaver og vandtanke med overdækning, det kører stille og roligt.
Projektgrupperne arbejder hårdt med at holde projekterne og samarbejdet kørende.
Bestyrelsen består nu af medlemmer fra både Jylland, Fyn og Sjælland. Det betyder, at vi holder flere møder over Skype og færre fysiske møder end tidligere.
Fundraisinggruppen har søgt penge til vandtanke til BAG.
Flere bestyrelsesmedlemmer og projektgruppemedlemmer har været på kursus hos CISU, kurserne er
gavnlige.
Der er nu 17 tilmeldte til turistrejsen i oktober, så den bliver helt sikkert gennemført.
Hjemmesiden har været nede og er blevet genetableret, vi har fået ny host, og den kører ok nu.
Nyhedsbrevet udkommer fortsat 4 gange om året. Vi mangler en ny person til at oversætte artikler fra
dansk til engelsk, da Sara Nicolaisen ikke ønsker at fortsætte som oversætter.
Der blev arrangeret en spontant event i form at en pitso (= sammenkomst) for medlemmer og andre interesserede, da der i juli-august kom besøg fra Lesotho. Det var Makokoli, som mange DLN-medlemmer
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kender, da hun var sesotho-underviser for danske udviklingsarbejdere i Maseru i mange år. Der kom 17
voksne og 4 børn til pitso’en.
DLN har uændret ca. 100 betalende medlemmer. Vi forsøgte i 2014 at opkræve kontingent via email, men
det virkede ikke ret godt. Der kom betydeligt færre indbetalinger. Nu har vi igen sendt opkrævning ud via
papirbrev med girokort i. Det ser ud til at give flere indbetalinger.
Fra sidste generalforsamling:
Der er ikke blevet afholdt en visionsdag, bestyrelsen opfordrer nu generalforsamlingen til at vælge en arbejdsgruppe, der kan tage sig af det.
Der er ikke sket et vidensdeling mellem DPE- og RSDA-projektgrupperne. Det opfordres fra bestyrelsen til
at grupperne sætter sig sammen og udveksler erfaringer.
Der er ikke blevet lavet en folder på engelsk, som kan bruges i Lesotho, til information om DLN. Bestyrelsen har ikke haft tidsmæssige ressourcer til at lave den, opfordrer nu til at der vælges en arbejdsgruppe,
som kan tage sig af den.
Beretningen blev godkendt.
Ad C) Beretning fra arbejdsgrupper
Der er 6 grupper i DLN:
RSDA: Anders og Nis berettede. De takker bestyrelsen for støtte til arbejde med projektansøgning. Det er
dog RSDA, som har lagt det meste arbejde i at skrive projektansøgningen. Der er også god hjælp at hente
hos CISU til rapporter og ansøgninger. Vi har nu kørt forløb med RSDA gennem 3 projektfaser, og der er
sket udvikling og kommet nye kræfter i projektgruppen. Nis er kommet til, har brugt MANGO-testen som
grundlag for styrkelse af RSDA som organisation. I jan. 2014 blev MANGO gennemført hos RSDA, hvor
det var lidt svært omkring økonomi, men ellers godt. Core cost (administration, kontor, bil m.m.) skal deles
ud på RSDA’s 5 donorer, og det er svært for dem at huske. Anders og Signe var i Lesotho i okt. Til færdiggørelse af ansøgning, hvor landmændene var direkte med i arbejdet med ansøgningen, et stort og tidskrævende arbejde. Der ligger nu en god projektplan for de næste 3 år. Line i projektgruppen er gravid, vil
ud af gruppen, hun bor i Uganda. Maria er usikker, og Max har meget travlt med andet udviklingsarbejde.
Ved næste møde i projektgruppen skal der findes ud af, hvor mange nye medlemmer, der er behov for. Der
ligger 75 mio. kr. i CISU til climate change. Det kunne evt. være noget for RSDA, de har en climate change advisor. Statusrapport fra 2014 lægges ind på hjemmesiden snart.
DPE: Marie Villumsen berettede. Hun orienterer om DPE’s arbejde med borgerdeltagelse, Community
Parliament, Peoples Tribunals, at borgeren bliver hørt, som foregår gennem rollespil, hvor f.eks. betydningen af en ny lov vises. Det er svært at måle effekten af DPE’s arbejde. Vi arbejder løbende på at styrke
DPE’s organisation, og monitorering og effektmåling. I 2014 blev det første projekt afsluttet og det andet
startet, og arbejdsgruppen her i DK blev styrket. Det var et travlt men godt år. Et nyt projekt blev godkendt
og der var opstartsbesøg i juni, et kort besøg pga. den usikre politiske situation. Carole har været 3 uger
hos DPE for at lave baseline study. Vi forsøger at finde lette og praktiske metoder til Monitorering & Evaluering. Nu er det spændende med en ny regering, om den vil borgerinddragelse og decentralisering. CISU
har lanceret et nyt redskab ’Accountability Dialogue Tool’ der supplerer MANGO-testen. DPE har et
stærkt samarbejde med Action Aid og UNDP, har flere andre donorer end DLN.
BAG: Karen berettede. BAG fik i 2014 40.000 kr. fra LauridsenFonden + 7.000 kr. fra Kulturstyrelsen +
lidt fra DLN til nye vandtanke og overdækning af gamle vandtanke. De fortsætter byggeriet i 2015, har
ikke søgt om flere penge.
Kommunikationsgruppen: Lisbet berettede: Nyhedsbrevet er det største arbejde, som Anne primært klarer.
Der er opstået en facebook-side siden sidste GF. Hjemmesiden kører, Lisbet tager gerne mod input til den.
Turistgruppen: Der bliver en tur i okt. 2015, som går gennem Lesotho og slutter i Durban. Lisbet, Anne og
Bodil Mathiasen var på researchtur i nov. i kombination med projektbesøg.
Fundraisinggruppen: intet nyt.
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Ad D) Aflæggelse af regnskab
Karen Steffensen uddelte og orienterede om regnskabet for 2014. Se bilag. Enkelte poster blev forklaret.
Årets overskud er 37.155 kr.
Claus Løschenkohl (intern revisor) kommenterede via brev, da han ikke var tilstede, det blev læst op af
revisorsuppleanten Claus Bo Jensen. Han konkluderer i brevet, at DLN’s samlede økonomiske situation er
ganske flot, det er en initiativrig forening, og pengene er brugt i overensstemmelse med formålet. Claus
Løschenkohl indstiller til godkendelse af årsregnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Ad E) Indkomne forslag
Ingen forslag.
Ad F) Vedtagelse af budget
Karen Steffensen redegjorde for det uddelte forslag til budget for 2015.
Det blev justeret af forsamlingen, bl.a. blev der tilføjet en forventet indtægt på 20.000 kr. til informationsarbejde i DK. Man kan søge 2 % af projektbevillingen til dette formål. Det indebærer et stort overskud,
som vi bør bruge til aktiviteter. Det kunne måske være et filmprojekt, hjælp til hjemmesiden, oversætte
Lumela.dk. Der var forslag om at sætte kontingentet op, men det blev ikke vedtaget. DLN vil gerne have
flere medlemmer. Budgettet blev vedtaget.
Ad G) Valg af bestyrelse og revisorer
På valg fra bestyrelsen var Anne-Marie Erikstrup, Marie Villumsen, Sara Nicolaisen, Karina Ruby. Sara
stillede ikke op igen. Anne-Marie (in absentia), Marie og Karina var villige til genvalg. Desuden stillede
Carsten Brønden og Vibeke Kjeldsholm (in absentia) op. Der tilstræbes at fortsætte med 7 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelse: Der var kampvalg; Carsten, Anne-Marie, Marie og Karina blev valgt.
Suppleanter: Der var ikke kampvalg, 1. sup. Vibeke Kjeldsholm og 2. sup. Grete Mygind
Ekstern revisor: vi fortsætter med Kulturrevision.
Intern revisor: Claus Løschenkohl genopstillede ikke. Der var ikke kampvalg; Claus Bo Jensen blev valgt
Intern revisorsuppleant: Der var ikke kampvalg; Nis Skau blev valgt.
Ad H) Evt.
Følgende arbejdsgrupper blev dannet:
-

Oversætter til engelsk af næste nyhedsbrev: Carsten Brønden
Folder på engelsk: Marie Villumsen og Grethe Mygind laver indhold, Anne Andersen laver layout.
Visionsgruppe: Helga Højsager, Ditlev Krause og Karen Steffensen
Informationsaktiviteter i DK: Solveig Kappel, måske Marie Villumsen, bindeled til bestyrelsen
Karina Ruby

Der blev diskuteret rejsetilskud til GF, bl.a. spurgt til hvorfor det kun er folk fra Sjælland, der kan få rejsetilskud. Bestyrelsen svarede, at det er af nemheds grunde, da det er enkelt, og da det især er krydsning af
Storebælt, som er dyrt. Bestyrelsen vil se på det igen til næste år.
Evaluering af dagen, nogle kommentarer:
- Det giver viden om DLN at deltage i GF
- Det er interessant
- Det giver indtryk af en professionel forening

Dirigenten takkede for nogenlunde ro og orden.
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Godkendt af bestyrelsen den ___13.04.2015_________
Påtegnelse af dirigent:

____________________________________

Bilag:
- Regnskab 2014
- Budget 2015
- Formandsberetning 2014

Mini-bestyrelsesmøde d. 07.03.2015
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Anne Andersen
Marie Villumsen
Karen Steffensen
Karina Ruby
Anne-Marie Erikstrup
Lisbet Kristensen (web-ansvarlig)
Carsten Brønden

Suppleant 1: Vibeke Kjeldsholm
Suppleant 2: Grete Mygind
Næste bestyrelsesmøde er over Skype d. 13. april kl. 20.00, Anne ringer op.
Lisbet inviterer Carsten til Dropbox.
Referent: Karina Ruby
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