Formandsberetning 2015
Denmark Lesotho Network (DLN)
Set i et politisk perspektiv, har 2015 været udfordrende både i Lesotho og i Danmark.
Lægger man dertil klimaforandringerne, har der været og er der i den grad stadig god
grund til, at DLN er i arbejdstøjet.
I februar valgte Basotho en ny regering. I stedet for den regering, der bestod af tre partier,
kom der en samlingsregering med fem partier. Mr. Thomas Thabane kunne ikke samle
flertal til at blive siddende som Prime Minister. I stedet var det Mr. Pakalitha Mosisili, som
formede en regering med sig selv som Prime Minister. Valget blev betragtet som frit og
fair, men det har ikke betydet, at situationen i Lesotho er blevet lettere. Thomas Thabane
har følt sig så truet på livet, at han flygtede til Syd Afrika og den 25. juni blev
forhenværende Lesotho Defence Force commander Maaparankoe Mahao skudt ned på
åben gade. Mr. Mahao var Defence Force commander under Mr. Thabane. Dette
medførte, at der blev meget ustabilt og frygt for, at der skulle udbryde flere skyderier. Det
er dog ikke sket, og situationen virker lidt mere stabil pt.

I Danmark blev valgt en regering, der fører den politik, at u-landsbistand skal kanaliseres
til brug for betaling til at huse flygtninge i Danmark, samtidigt med skæres der voldsomt i
den totale ulandsbistand. DLN reagerede på denne udfordring ved selv at skrive til flere
ministre og Mr. Shale direktør i Development of Peace Education (DPE) skrev et brev til
den danske regering, hvor han gjorde klart, hvilke fordele, Danmark har af at støtte
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civilbefolkningen i Lesotho, og hvor meget det i Lesotho betyder for uddannelse i
demokratiske processer.
Danmark er desværre ikke det eneste land, der skærer i bistanden til Lesotho. Sidst på
året 2015 blev det klart, at flere lande trækker sig ud af Lesotho eller reducerer
bevillingerne. Dertil skal lægges, at hele det sydlige Afrika er ramt af den værste tørke i
mange år – her iblandt Lesotho. Ved årsskiftet til 2016 havde de fleste bønder ikke sået
endnu, hvilket kommer til at betyde mangel på mad til mennesker og dyr i det kommende
år. Vandreserverne var begrænsede og nogle steder så forurenede, at det skulle koges for
at kunne bruges som drikkevand.
Der har igen i år været mange aktiviteter i gang i DLN. Der har også været nogen, der er
blevet aflyst eller udsat. Planen var, at Mette Jørgensen og Louise Bau Jensen fra DPEgruppen skulle have været på projektbesøg i DPE i begyndelsen af juli. Det blev aflyst set i
lyset af mordet på Mr. Mahao og den usikkerhed, der fulgte lige efter. Louise og Lisbet tog
i stedet på projekt- og regnskabsbesøg i DPE i begyndelsen af oktober. Der var samtidigt
planlagt et fælles projekt/regnskabsmøde for DPE og Rural Self-help Development
Association (RSDA). Solveig og Nis Skau skulle have deltaget, idet de også skulle på
projektbesøg i RSDA på det tidspunkt. Dette fælles møde og projektbesøget i RSDA måtte
aflyses på grund af sygdom. Projektbesøget i RSDA blev i stedet gennemført i uge 6,
2016, hvor Anders Hedegaard og Anne-Marie Erikstrup tog til Lesotho for at monitorere
projektet.

Rural Self-help Development Association (RSDA) 2015

FARMERS SPEAKING WITH ONE VOICE (hos RSDA)
Vi har i dette forår oplevet pressen være forarget over, hvordan de danske landmænd
sikrede sig indflydelse på Landbrugspakken, gennem deres foreninger ”Landbrug og
Fødevarer” og ”Bæredygtigt landbrug”. Det kostede blandt andet en miljø- og
fødevareminister posten som minister.
Men danske landmænds indflydelse på lovgivningen er nu ikke noget nyt. Det er mere end
150 år siden de danske landmænd startede med at slutte sig sammen for at få indflydelse.
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Siden da har landmændene sat deres fingeraftryk på rammerne og lovgivningen omkring
deres erhverv. Der har siden forrige århundrede været tætte relationer og løbende dialog
mellem Christiansborg og Axelborg. I Danmark gennemføres der således ikke nogen
”landbrugspakker” uden landbruget har sat deres fingeraftryk. Det er ikke noget nyt.
Så kan vi lide det eller lade være.
Denne historie fra Danmark var inspirationen til vort nuværende projekt med RSDA. Da
formanden og direktøren hos RSDA for 4 år siden, besøgte Danmark i forbindelse med
DLNs 10 års jubilæum, blev de vældig inspireret af denne danske model. De kom hjem til
Lesotho med en bevidsthed om, at Lesothos bønder kunne opnå indflydelse på eget
liv, ved at slutte sig sammen og tale med en stemme.
”Farmers speaking with one voice” er derfor den vision der driver vort projekt med RSDA
nu.
Det nuværende projekt havde opstart i april sidste år. Det løber over 3 år frem til 2018.
Cirka 1 mio. danske kroner om året lyder budgettet på.
De første 9 måneder af projektet er blevet brugt til at forstå, hvem der er hvem, og hvad
der sker inden for de forskellige interessenter og målgrupper i landbrugs- og
fødevaresektoren i Lesotho. RSDA har reflekteret over, hvad der kan, og hvad der skal
gøres for, at Lesothos bønder sikrer sig den nødvendige indflydelse på egne levevilkår.
”Farmers speaking with one voice” er nemmere sagt end gjort.
Konklusionerne af disse overvejelser er;
• At etablering af stabile og gennemslagskraftige landboforeninger, kræver utrættelig
støtte og opbakning til de landmænd, der har evnen og viljen til at gå foran. En
stærk forening opstår IKKE ud af det blå.
• At muligheden for at afsætte de fødevarer, der produceres, er helt afgørende.
Identifikation af nye markeder, forbedring af informationssystemerne mellem
udbyder og aftager og adgang til finansiering er særligt vigtige.
• At partnerskaber på tværs af fødevare- og landbrugssektoren er nødvendig, for at
opnå det frugtbare samarbejde med Lesothos regering, som sikrer indflydelsen på
egne levevilkår.
For nogen af dem der sidder på magten i Lesotho, vil vort projekt med RSDA være at
betragte som utidig indblanding i interne anliggender. Så projektet er på mange måder
følsomt. Det drejer sig jo om at sikre bønderne indflydelse og magt. RSDA anerkender og
har fokus på behovet for hele tiden åbent at skulle kunne dokumentere, at turen de tager
med Lesothos bønder, vil være til hele landets bedste.
I dette projekt dækker vi mere end halvdelen af Lesotho. Da DLN for mere end 10 år siden
indledte partnerskabet med RSDA, arbejdede de med lokale landmandsgrupper i 50
landsbyer fordelt på 3 distrikter. Lesotho er fordelt på i alt 10 distrikter. Siden da er der
dannet landboforeninger/paraplyorganisationer på tværs af landsbyerne i disse 3 distrikter.
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I det nuværende projekt arbejder vi på at danne landboforeninger på distriktsniveau i
yderligere 2 distrikter. Det vil sige 5 ud af 10 distrikter er med nu.
Der er stadig langt igen, før vi er i mål (Farmers speaking with one voice). Men
projektgruppen oplever stor gejst og opbakning til projektet, både hos RSDA ansatte og de
mange involverede bønder. En gejst og en opbakning, som understreger viljen til at lykkes
med projektet. Og, hvor der er vilje er der vej.
Det vil være oplagt for RSDA at kopiere dette projekt til de resterende 5 distrikter af
Lesotho, når de om 2 år er i mål med dette projekt.
RSDA er en stærk partner, som netop i år (2016) kan fejre deres 25 års jubilæum. Bare
det at holde skruen i vandet i Lesotho i 25 år er en bedrift i sig selv. Vi er heldige med at
have en partner af en sådan kaliber. Dem er der desværre ikke så mange af i vores
Lesotho.
RSDA-gruppen består af Anders Hedegaard, som er projektansvarlig, Nis Kloppenborg
Skau, som er ansvarlig for budget og regnskab i partnerskabet. Der ud over er
medlemmerne Anne Marie Erikstrup Hansen, Signe Hedegaard, Solveig Kappel og Max
Schrøeder.

Development Peace Education (DPE) 2015

DPE er en organisation, der arbejder for at fremme borgerdeltagelse. DPE hjælper
borgere med at organisere sig i lokale foreninger. Desuden afholder DPE forskellige
aktiviteter for at sikre, at borgernes stemmer bliver hørt i forbindelse med forhandlinger om
love, politikker og finansloven.
DLN og DPE har samarbejdet siden 2010 og er i gang med at implementere det tredje
fælles projekt, der løber til 2017. Partnerskabet startede med at opbygge lokale foreninger
i 3 distrikter, og at gennemføre lobby og fortalervirksomhed gennem forskellige rollespil.
Det andet projekt bredte engagementet ud til 8 distrikter og styrkede den nationale
lobbyindsats for at formalisere borgernes ret til at deltage i udviklingen af love og politikker.
Det nuværende projekt fokuserer på at konsolidere både græsrodsarbejdet og
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lobbystrategien. Den langsigtede målsætning er at få indført love, der forpligter politikere
og ministerier til at inddrage borgerne i udviklingen af love, politikker, budgetter og
udviklingsplaner. Et gennemgående fokusområde i de tre projekter er indsatsen for at
styrke DPEs kapacitet og kompetencer inden for organisationsudvikling, monitorering og
evaluering og finansiel styring.
2015 har været præget af den politiske udvikling i Lesotho og valget i februar. DPE
arbejder med demokratiske processer, hvorfor organisationen har været dybt involveret i
at mobilisere borgerne op til og efter valget. DPE er uafhængig af partipolitiske interesser
og uddanner borgerne i at stille krav og kritiske spørgsmål til kandidaterne fra forskellige
partier, for derefter at kunne tage stilling til, hvem de vil stemme på. Ved at opfordre
kandidaterne til at underskrive et ’Constituency Charter’ er borgerne efter valget i stand til
at holde de valgte politikere op på de løfter, de har givet inden valget. DPE har desuden
arbejdet for at sikre inddragelse af civilsamfundet i de politiske forhandlinger og
undersøgelser, der fulgte i kølvandet på drabet af den tidligere chef for hæren i juni 2015.
Udover at skabe dialog mellem regeringen og civilsamfundet, arbejder DPE aktivt for at
sikre, at de demokratiske reformer, der er undervejs, kommer til at inkludere konkrete
bestemmelser, der sikrer borgernes ret til at blive inkluderet og hørt i politiske
beslutningsprocesser.
Projektet har i høj grad været påvirket af den politiske udvikling. Louise og Mette havde
planlagt et projektbesøg i juli, som blev aflyst i sidste øjeblik på grund af den
uforudsigelige sikkerhedssituation.
Besøget var meget vigtigt, fordi det
var nødvendigt at tilpasse projektets
strategier og aktiviteter til den nye
politiske virkelighed. Det viste sig at
være vanskeligt at diskutere de
mange vigtige emner over dårlige
Skype forbindelser og e-mails.
Heldigvis kunne Louise i oktober tage
på et 5-dages besøg til Lesotho i
oktober, hvor hun havde mulighed for
at konsolidere projektets planer og
strategier. Samtidig var Lisbet på et 2dages finansielt tilsyn for at styrke DPEs bogføringssystemer og finansiel afrapportering.
Derefter faldt brikkerne på plads, og DLN og DPE har nu en fælles forståelse af de nye
prioriteter, som er at (1) fortsætte arbejdet med at sikre, at borgernes stemmer bliver hørt i
finansloven; (2) at regeringen og parlamentsmedlemmerne bliver holdt ansvarlige for at
gennemføre de løfter, der blev afgivet ved valget i 2015; (3) at arbejde for, at nye
demokratiske reformer styrker beskyttelsen af borgernes ret til at blive hørt; og (4) at DPEs
organisation styrkes gennem blandt andet uddannelse af medarbejderne.
DLN arbejdsgruppen består af Louise Bau Jensen, Lisbet Kristensen, Carole Kouassi,
Mette Damgaard Jørgensen, Bodil Mathiasen og Marie Villumsen.
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Berea Agricultural Group (BAG) 2015

Berea Agricultural Group er en forening af skoler, hvis mål er at blive selvforsynende med
mad, som de producerer i skolehaverne. Foreningen består af 30 skoler i Berea distrikt.
Denmark Lesotho Network har støttet BAG siden 2011 med materialer til vandtanke, som
BAG-lærere selv har bygget, dels for DLN's egne midler, dels med midler fra
kulturstyrelsen og Lauritzen-Fonden
I 2015 fortsattes vandtankprojektet, og i løbet af året er der bygget tag på 4 tanke.
DLN-gruppen består nu at Tim Kjeldsholm, Vibeke Kjeldsholm og Karen Steffensen, og de
besøgte BAG i oktober, dels for at se de tanke, som BAG har bygget, dels for at møde
BAGs bestyrelse og høre hvilke planer de har. Tørken i det sydlige Afrika har sat sit præg
på Lesotho. Der var intet vand i tankene og intet grønt i haverne. Bestyrelsen fortalte om
dalende medlemstal, men BAG mener at de kan vende udviklingen, og bestyrelsen har
planer for nye projekter. Et af dem er et svineprojekt, hvor BAG ønsker at starte et
svinedemonstrationsbrug på to af skolerne. Formålet er at producere smågrise til videre
salg, og at andre skoler skal lære af de to demonstrationsskolers erfaringer. DLN har valgt
at søge støtte til svineprojektet hos kulturstyrelsen.

Working Kids
Baggrunden for projektet, som projektgruppen indtil videre har givet arbejdstitlen ’Working
kids’, er et ønske hos initiativtageren, Carsten Brønden, om at bringe såvel egne som
gode kolleger og venners erfaringer i spil på en engagerende måde til gavn for fattige børn
og unge i det sydlige Afrika. Vi er en flok garvede ulandskonsulenter med bred erfaring,
ikke mindst fra erhvervsuddannelse, og interessen og opbakningen til ideen har været
stor, lige siden den blev lanceret i begyndelsen af 2015. Inspirationen er delvis hentet fra
et vellykket Danida støttet program i Bangladesh, ’Underprivileged Childrens Programme’,
hvor gadebørn modtager uddannelse og faglig oplæring, så de kan få kvalificeret arbejde
og et bedre liv.
Af forskellige grunde faldt valget på Lesotho, som er det mindste og fattigste land i det
sydlige Afrika. Vi kontaktede derfor DLN, som tog positivt mod ideen og opfordrede
Carsten til at danne en formel projektgruppe under DLN og stille op til bestyrelsen. Efter en
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hurtig og entusiastisk opstart gik processen dog lidt i stå, idet det viste sig vanskeligt per
distance at identificere egnede, interesserede partnere i Lesotho og at indsamle relevante
oplysninger om disse. Rejser til Lesotho blev aflyst eller udskudt, og lokale
kontaktpersoner, som arbejde på sagen faldt fra. Erfarne kendere af Lesotho, især
formand Anne Andersen og Kurt Johannesen fra projektgruppen, påpegede derfor, at det
nok var nødvendigt, at Carsten selv drog derned på fact finding, hvis vi skulle løbe
projektet i gang.
En sådan blev derfor gennemført medio februar 2016, hvor Carsten besøgte 4-5
træningsinstitutioner og mødtes med de relevante personer i både
Undervisningsministeriet og Arbejdsministeriet. Møderne med ministerierne var arrangeret
med hjælp fra Jens Vad, som er bosiddende i Lesotho og medlem af DLN. En lokal frivillig,
Ms. Lucy Mokhatlampolo, var med på hele rundturen, mens Jens Vads lokale kollega, Mr
Siriti Phate, deltog i programmet i Maseru (Jens selv var på konsulentarbejde i Sierre
Leone.)
Hensigten med møderne med ministerierne var kort at orientere om vore planer, samt at
sikre, at vore intentioner ikke kolliderer med regeringens politikker og planer på området.
Møderne med begge ministerier var meget positive og interessen var stor, - selvom det
lykkedes at gøre det klart fra starten, at der bliver tale om et NGO projekt, og at vi som
sådan, hverken har noget officielt mandat eller donorpenge i ryggen.
Besøgene hos træningsinstitutionerne var også positive. Vi fik et godt indtryk af deres
aktiviteter og også af de udfordringer, de kæmper med. To-tre af institutionerne udtrykte
ønske om at samarbejde med os, men der forestår stadig en hel del afklaring og
benarbejde, inden vi kommer så langt. Og erfaringen viser, at det kan være lidt svært at
klare den slags per distance. Lige nu overvejes det, om en mulig model for samarbejde
kunne være, at en større, velkendt NGO som Lesotho National Council of Women, (hvis
målsætning er helt i tråd med CISUs retningslinier for støtte) kunne være den overordnede
partner, som danner rammen om en række mere specifikke aktiviteter til støtte for
institutionerne. Men vi har ikke rettet nogen officielt henvendelse til nogen endnu, og det
kan forudses, at der nok bliver behov for en rejse mere inden så længe.
Medlemmer af projektgruppen er: Carsten Brønden, Kurt Johannesen, Mogens Jensen,
Erik Lyby, Poul Ingerslev, Jens Vad, Grete Mygind

Bestyrelsen
På billedet ses bestyrelsen, som
blev valgt på GF i marts 2015. Det
er fra venstre: Karen Steffensen,
Karina Ruby, Lisbet Kristensen,
Anne Andersen, Carsten Brønden
og Marie Villumsen. Anne-Marie
Erikstrup var ikke til stede.
Ligeledes var ingen af
suppleanterne til stede, da fotoet
blev taget.
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Ved generalforsamlingen den 7. marts blev den nye bestyrelse valgt. Denne gang var der
kampvalg. Det er dejligt, at der er så stor interesse for bestyrelsesarbejdet, at der stiller
flere op, end der er pladser til. Nyvalgt blev Carsten Brønden, genvalgt blev Anne-Marie
Erikstrup, Marie Villumsen, og Karina Ruby. De nyvalgte suppleanter er: Vibeke Kjeldholm
og Grethe Mygind.
Der har været afholdt 3 fysiske bestyrelsesmøder: 25. januar, 17. juni og 5. november. Der
har været afholdt 5 Skypebestyrelsesmøder: 2. marts, 13. april, 12. august, 23. september,
og 4. december.
I dette år er bestyrelsen ud over at arbejde med de ovenfor nævnte projekter og
kultur/naturrejsen, startet på arbejdet med at se på, hvordan DLN kan forbedre lay out på
alt det materiale, der bliver brugt til at møde verden med. Der er set på et nyt logo og nye
farver, der skiller sig ud fra de øvrige foreningers.

Fundraising gruppen
Fundraising gruppen består fortsat af Claus Løschenkohl og Anders Foghsgaard, som
holder øje med mulige steder at søge mindre beløb til projekter i Lesotho. De får ligeledes
forespørgsler, hvis bestyrelsen har et mindre projekt, der skal søges midler til. I 2015 blev
et griseprojekt foreslået, og Fundraising gruppen kom på arbejde.

Kurser mm.
Nis Kloppenborg Skau har været på bogførings- og udbetalingskursus hos CISU og
Anne Andersen har været på to fyraftensmøder i CISU med titlerne: ”Reframing the
message” og ”Vælg dine historier med omhu”. Louise Bau Jensen og Mette Damgaard
Jørgensen har deltaget i erfaringsworkshop hos CISU omkring projekt DPE.
DLN har en repræsentant I CISUs bevillingsudvalg. Marie Villumsen søgte bestyrelsen om
opbakning til at søge at blive medlem. Bestyrelsen støttede dette, og Marie blev valgt.
Anders Hedegaard repræsenterede DLN på CISUs generalforsamling og Grete Mygind og
Lars Falk Petersen deltog i CISUs visionsdag.

Turistrejsen Kultur/natur tur
Et stort projekt, som DLN har gennemført i 2015 er den planlagte kultur/natur tur, der fandt
sted fra den 3. til 17. oktober. Der var flere udfordringer under vejs. Flyselskabet, som vi
havde købt billetter hos meddelte i sommerferien, at de havde ændret flyvetider, så den
planlagte rute ikke kunne nås. Det betød, at der skulle bookes hos et andet selskab.
Derefter medførte sygdom, at de 20 pladser, der var solgt, ikke kunne fyldes. Rejsen blev
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gennemført med 16 personer, og den kan bestemt betegnes som en succes. Turen
kostede den enkelte 15.250
kr., som var tilstrækkeligt til
at dække de udgifter, der
var forbundet med
arrangementet. Folk har
været glade for de ting, der
var arrangeret, og gruppen
fungerede godt sammen.
Det er god oplysning til
danskerne, når glade folk,
der aldrig har været i
Lesotho før, kommer
tilbage og fortæller
begejstret i de kredse, hvor
de kommer.
Det er besluttet at forsøge
at arrangere en ny tur i 2017.

Kommunikation (Hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook mv.)
Nyhedsbrevet er udkommet fire gange, 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Det
bliver stadig sat sammen af Anne Andersen. Der har været godt stof at bringe i hvert
eneste nummer. De fleste af dem, der bliver opfordret til at skrive, leverer gode tekster og
billeder. Tak til alle, som har bidraget i 2015. Carsten Brønden har oversat danske tekster
til engelsk, Karina Ruby har læst korrektur på de danske tekster, og Anne-Marie har læst
korrektur på de engelske tekster.
Der er stor opmærksomhed på nyhedsbrevet, som også bliver læst i Lesotho. Basotho
kommer ofte med kommentarer.
I 2015 har hjemmesiden fungeret upåklageligt. Alligevel har bestyrelsen bedt
kommunikationsudvalget om at se på, om den kunne strammes op og gøres mere
tidssvarende. Thies Hedegaard Petersen har udarbejdet et eksamensprojekt, hvor han har
brugt DLN som eksempel. Han var til stede på et bestyrelsesmøde, hvor han fremlagde
hele projektet, og bestyrelsen besluttede efterfølgende at arbejde videre med nogen af
ideerne.
Det har været svært at finde og lægge nyheder ind på DLNs Facebookside så ofte, som vi
kunne tænke os for, at den kan være attraktiv at besøge. Der er tilknyttet endnu en
administrator.
Den folder på engelsk, som blev vedtaget på sidste GF, ligger og venter på visionsdagen.
Dermed kan det sidste nye komme med. Folderen på dansk har været brugt på Århus
Festuge som information om foreningen.
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Andre aktiviteter
Verdensspejlfestival Århus Festuge
DLN deltog i Verdensspejl under Århus Festuge i august/ september 2015. DLN havde en
lille bod med foldere, billeder og oplysning om arbejdet med partnerne. Der var også salg
af ting fremstillet i Lesotho. Der
var en del interesse for boden,
og mange fik en god snak med
de frivillige, der passede boden
både søndag og mandag.
Søndag var der et legehjørne,
hvor børnene kunne komme og
prøve legetøj fra Lesotho. Der
var modeshow, hvor Tsepiso,
der er mosotho, viste en
traditionel dragt frem.
DLN viste filmen ”The Forgotten
Kingdom” af Andrew Mudge i et
fuldt telt mandag aften. Det er
første og eneste gang, filmen,
der handler om en ung mand,
som skal tilbage til Lesotho for at begrave sin far i en landsby ude på landet, bliver vist
offentligt i Danmark. Dette blev tirsdag aften fulgt op af visningen af den film, der er lavet
om, hvordan lokalbefolkningen reagerede, da filmholdet tog ud og viste filmen de steder,
hvor den var optaget. Filmholdet var ramt af regn og blæst, og det var DLN også. Regnen
trommede på teltdugen mandag aften, så det af og til kneb med at høre, så det var godt, at
der var engelske undertekster.
Fælles DPE-RSDA projektgruppemøde i Ry
Den 06-09-2015 holdt de to projektgrupper i DLN (DPE og RSDA) for første gang et fælles
møde. Mødet blev holdt ved Signe og Anders i Ry.
Til stede på dagen var Lisbeth og Louise fra DPE og Signe, Anders, Solveig, Nis, Max og
Anne-Marie fra RSDA.
Da ikke alle kendte hinanden startede dagen med en kort præsentationsrunde.
Derefter blev der gjort status på projekterne, og det blev klart, at projekterne har meget til
fælles:
•Begge projekter befandt sig i første halvdel af tre-årige projektforløb. Begge projekter har
som udgangspunkt politisk indflydelse til den almindelige befolkning som mål.
•Begge grupper har stor tillid deres partner og til udbyttet af det arbejde der bliver gjort.
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•Begge grupper har fokus på at sikre en mere strømlinet finansiel afrapportering.
•Kommunikationen i de 2 grupper har også en del til fælles: Meget foregår ad hoc og via
mail. Fysiske møder afvikles efter behov
Det sidste punkt, som der var tid til at nå omkring på dagen, var udfordringer med
bogføring og regnskab.
I RSDA projektet har Nis, som har den daglige kontakt med bogholderen i RSDA,
præsenteret et simpelt regneark, som opfylder CISUs retningslinjer for finansiel
afrapportering. Regnearket linker RSDA kontoen (kontoudtog) med aktivitetsplanen,
således at afrapporteringen i forhold til aktivitetsplanen finder sted samtidig med kontering.
Målet har hidtil været, at økonomiprogrammet Pastell skulle kunne danne grundlaget for
afrapporteringen. Det er i erkendelse af, at dette åbenbart ikke er så lige til, at det er blevet
nødvendigt at bruge Excell. Det udviklede regneark skal dog stadig betragtes som en
midlertidig løsning indtil Pastell bliver sikkert implementeret.
Lisbeth orienterede om strategien og udfordringerne i den finansielle afrapportering af
DPE projektet. Her er troen på Pastell også til stede. I DPE gruppen er udfordringen den
samme med hensyn til Pastell. Det virker ikke som om Pastell umiddelbart er et simpelt
grundlag for afrapporteringen i forhold til CISU retningslinjer. Lisbeth har dog tillid til, at
midler bliver konteret og brugt i henhold til aktivitetsplanen.
Alt i alt var det en informativ, udbytterig og ikke mindst hyggelig dag i Ry.

Medlemmer

I år er det lykkedes at få medlemstallet til at stige. Turistrejsen gav 5 nye medlemmer. Ved
opgørelsen i begyndelsen af januar 2016, var der 117 betalende medlemmer. Der har
været større antal, der betalte inden en rykker blev sendt ud dette år, end der var i 2014.
Det ser ud som om, det virker, når medlemmerne får et brev og et giro-kort med posten.
Alligevel sender DLN endnu en gang en digital opkrævning i 2016 i forsøget på at gøre det
nemmere og billigere. Mon ikke mange har vænnet sig til, at det meste kommer digitalt?
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