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Referat fra generalforsamling i Denmark Lesotho Network d. 10.04.2016   
 

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, Arne Pedersen, Ursula Nielsen, Claus Bo 
Jensen, Grethe Mygind, Carsten Brønden, Marie Villumsen, Anne Andersen, Anni Pettersson, Jens 
Saxtorff, Anders Foghsgaard, Ninne Ildvedsen, Niels Ekner, Else Hansen, Bodil Mathiasen, Lisbet 
Kristensen, Karina Ruby - i alt 20 deltagere  
Generalforsamlingen blev afholdt i Villa Gule, Nyborg (dagen før var der visionsdag samme sted).  
 
Ad A) Valg af dirigent og referent 

Formand Anne Andersen bød velkommen til generalforsamling 2016 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) Beretning fra bestyrelsen 

Anne Andersen gav et resumé med supplerende bemærkninger til den skriftlige formandsberetning, som 
var udsendt via email inden generalforsamlingen. Se bilag.  
 
I år var der ikke beretning fra projektgrupperne selv, da der dagen før var blevet diskuteret en del på 
visionsdagen omkring de enkelte projekter. Annes gennemgang af beretningen var tiltrækkeligt. Der var 
enkelte spørgsmål til projektgrupperne:  
Til RSDA: Har man overvejet penge fra FAO til projekt i 2017? (Else) 
Til DPE: Kønsfordeling? Svar: Der er næsten ligelig deltagelse af mænd og kvinder i aktiviteterne i DPE. 
Fremtid? Det er uvist, om DLN og DPE kan/vil fortsætte samarbejdet.  
Til BAG: Fremtid? DLN og BAG forventer at fortsætte samarbejdet.  
Til Working Kids: Projektgruppe? Der er etableret en projektgruppe med Carsten Brønden m. fl.  
 
Anne opfordrede igen deltagerne på generalforsamlingen (GF) og medlemmer af DLN i det hele taget til at 
deltage i kurser, der udbydes af CISU.  
 
Turistrejser bør fremover kaldes kulturrejser, da mange synes, det lyder bedre.  
 
Kommunikation: En folder på engelsk afventer evt. beslutning om nyt logo og vision. Grethe og Carsten er 
i udvalget vedr. folder på engelsk.  
 
Ad C) Beretning fra arbejdsgrupper 

Herunder indskød vi et punkt, som hedder Opsamling fra visionsdag d. 9. april 2016, dagen før GF. 
Forslag, ideer og beslutninger fra visionsdagen omhandler i høj grad arbejdsgrupperne i DLN.  
 
Kommunikationsgruppen vil sætte sig nogle målbare mål for synlighed på sociale medier, f.eks. antal 
opslag på facebook pr. måned.  



2 
 

 
DLNs strategiplan tilpasses, så den hedder 2016-2020 (el. 2021), det varetages af den nye bestyrelse.  
 
Fundraising: DLN bør have to grupper, én der søger midler til små projekter, og én der søger midler til 
store projekter.  
Anders Foghsgaard vil gerne fortsætte i gruppen til små projekter, han vil gerne have yderligere et medlem 
i gruppen.  
Ingen meldte sig til at sidde i fundraisinggruppen til store projekter. Else Hansen vil godt som ad hoc 
opgave lave en mapping over eventuelle donorer (identificere dem). Det foreslås at søge flere medlemmer 
til gruppen via Lumala.dk.  
 
HIV/AIDS-projekt: Anders F. præsenterer en konkret ansøgning fra Help Lesotho, en canadisk 
organisation, som han opfordrer DLN til at støtte. Det drejer sig om 75.000 kr. til mad til kvinder på en 
fødeklinik, hvor der ikke fra klinikkens side tilbydes mad til de indlagte. DLN skal ikke være partner med 
en NGO i Lesotho, blot støtte med penge, som vi f.eks. kunne søge om at få bevilget fra LauritzenFonden. 
Det besluttes at afvise ansøgningen, da det er en ny og ukendt arbejdsform for DLN at skulle give penge til 
en anden vestlig udviklingsorganisation, som støtter og monitorerer udviklingsarbejdet i Lesotho. Desuden 
ligner det mere nødhjælp end udviklingsarbejde, når det drejer sig om donation af mad.  
 
Rejser for turister hedder fremover kulturrejser.  
 
Kulturrejsearbejdsgruppen har hidtil bestået af Anne, Lisbet og Bodil. Nu melder også Anni P og Helga H 
sig som medlemmer.  
 
Et tidligere diskuteret emne omkring praktikanter og praktikpladser genoptages. Der er enighed om, at det 
vil være godt både for Lesotho og for Danmark, hvis danske studerende kommer på praktikophold i 
Lesotho. Ingen melder sig umiddelbart til at sidde i en arbejdsgruppe vedr. dette. Grethe Mygind er 
interesseret men vil gerne have flere med i gruppen. Hun vil godt være tovholder, og vi opfordres alle til at 
finde interesserede personer, gerne fra uddannelsesinstitutioner.  
 
Strategiplanen skal fremover tages op på GF, det vil kræve en vedtægtsændring, bestyrelsen går videre 
med det.  
 
Ad D) Aflæggelse af regnskab 

Karen Steffensen orienterede om regnskabet for 2015. Se bilag.  
Enkelte poster blev forklaret. Årets overskud er 102.603,- kr. og DLNs egenkapital er 270.739,- kr.  
Regnskabet blev godkendt.   
Det blev diskuteret, hvorvidt DLN skal have et stort beløb stående på foreningskontoen. Vi er tidligere 
blevet kritiseret for at hobe for mange penge op, da pengene hellere skal arbejde i Lesotho. Hvor stor en 
reserve har vi brug for?  
Else påpeger, at hvis vi lykkes med at finde nye donorer ud over CISU, kan vi blive mødt med krav om 
selv at bidrage med en del af beløbet, som vi søger funding til. Marie supplerer med, at den nye stramning i 
udviklingsbistanden kan gøre det fornuftigt at have flere økonomiske reserver end tidligere.  
 

Ad E) Indkomne forslag 

Fra bestyrelsen er der forslag om et nyt logo. Det er et forslag, som er 
udarbejdet af Theis Hedegaard, hans bachelor projekt, som vi må få 
gratis. Det godkendes og ser sådan ud:  
Vi har besluttet at bruge 5000 kr. for at få tilrettet hjemmesiden med 
opsætning af nyt logo m.m.  
Det besluttes, at DLN skal have trykt nogle visitkort, som kan deles ud 
på rejser til Lesotho og andre steder. Vi kan også købe 100 kuglepenne med DLNs navn og logo på for 650 
kr.  
 
Ad F) Vedtagelse af budget 
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Karen Steffensen redegjorde for det uddelte forslag til budget for 2016.  
Det blev justeret af forsamlingen, bl.a. blev beløbet til kontorartikler forhøjet mhp. visitkort og kuglepenne.  
Kontingentet fortsætter med at være 100 kr. pr. person. Der er ros for indførelse af mobile pay.  
Budgettet blev vedtaget. Se bilag.  

 
Ad G) Valg af bestyrelse og revisorer 

På valg fra bestyrelsen var Anne Andersen, Karen Steffensen og Lisbet Kristensen. Anne stillede ikke op 
igen. Karen og Lisbet var villige til genvalg. Grete Mygind stillede op som eneste nye kandidat og blev 
valgt. Der er således fortsat 7 bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelse: Karen, Lisbet, Grete, Carsten, Anne-Marie, Marie og Karina.  
Suppleanter: På valg var 1. sup. Vibeke Kjeldsholm og 2. sup. Grete Mygind. Vibeke var ikke tilstede. 
Valgt blev Anne Andersen og Louise Bau Jensen.  
Ekstern revisor: vi fortsætter med Kulturrevision.  
Intern revisor: Claus Bo Jensen var villig til genvalg, blev valgt.   
Intern revisorsuppleant: Jens Saxtorff  blev valgt.  
 
Ad H) Evt. 

Anne Andersen fik blomster og stor tak for sine 4 år som formand.  
 
Evaluering af weekenden: 
Visionsdagen (lørdag d. 9/4): Der var ros til dagen, god stemning og stor entusiasme, det var godt med 
SWOT-analyse, fint med ekstern facilitator. 
Generalforsamling (søndag d. 10/4): dejlig kort og effektiv GF.  
 
 
Dirigenten takkede for nogenlunde ro og orden.  
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen den ___23.05.2016_________ 
 
Påtegnelse af dirigent: 
 
 
____________________________________ 
 

 

 
 
 
 
Bilag: 
- Beretning fra bestyrelsen 2015-16 
- Regnskab for 2015 
- Budget for 2016  
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Mini-bestyrelsesmøde d. 10.04.2016  

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand: Marie Villumsen   
Næstform.: Lisbet Kristensen (også web-ansvarlig)   
Kasserer: Karen Steffensen 
Sekretær: Karina Ruby 
Medlem: Anne-Marie Erikstrup 
Medlem:  Carsten Brønden   
Medlem: Grete Mygind  
 
Suppleant 1: Louise Bau Jensen 
Suppleant 2: Anne Andersen  
 
Næste bestyrelsesmøde er over Skype d. 23. maj kl. 20.00, Marie ringer op.  
Lisbet ændrer DLNs adresse ved CVR-register, Karen ændrer den ved banken.  
 
 
Referent: Karina Ruby  
 
 
 


