Referat af Denmark Lesotho Networks generalforsamling lørdag den 3. marts 2018 afholdt i U-huset,
Klosterport 4, 8000 Aarhus C.
Før den endelige generalforsamling bliver åbnet, er der foredrag af Jeppe Hedegaard, som er
antropologistuderende og som har brugt sin praktikperiode hos Rural Selfhelp Development Association
(RSDA) i Lesotho.
Generalforsamling:
Deltagere: Arne Pedersen, Karina Ruby, Claus Bo Jensen, Anders Hedegaard, Karen Steffensen, Ole Bech,
Lisbet Kristensen, Nis Skau, Grete Mygind, Anne Andersen, Helga Halck Højsager, Ditlev Halck Krause, Birgit
Steffensen, Jens Saxtorff, Jeppe Hedegaard, Anni Pettersson, Anna Marie Haslund i alt 17 deltagere.
Formand Karina Ruby byder velkommen
A: Valg af dirigent og referant:
Helga Halck Højsager bliver valgt som dirigent, og Anne Andersen bliver valgt som referent.
B: Beretningen er sendt ud med invitationen, men bliver også delt ud til deltagerne. Karina Ruby
gennemgår den ligeledes mundtlig. Beretningen bliver enstemmigt godkendt.
C: Rural Selfhelp Development Association(RSDA): Anders Hedegaard viser slides, der fortæller om
samarbejdet tilbage fra samarbejdets begyndelse og til nu, gør rede for krav fra CISU, samt for det project,
der nu bliver arbejdet hårdt på en ansøgning til. Fristen er 15. marts. Projektet skal i samarbejde med en
mere lokalt funderet NGO få RSDAs erfaringer spredt ud til hele landet og ikke kun forholde sig til de
nuværende 5 arbejdsdistrikter i Lesotho, samt arbejde på oprettelse af solfangere.
RSDA-gruppen består af 6 personer. Anders og Signe Hedegaard, Anne-Marie Eriksen, Nis og Solveig Skau,
samt en ny: Anne Jakobsen, der har mange års erfaring inden for landbrug og landbrugsorganisation.
Development of Peace Education (DPE): Der er afsluttet et project 1. juli 2017. Der er startet et nyt projekt,
som går ud på at oprette biblioteker som vidensbanker rundt I distrikterne. Bibliotekerne har viden på
computere, som medlemmerne kan tilgå. Det vil være oplagt, at DPE og RSDA arbejder sammen omkring
oprettelse af solfangere.
Der var projektbesøg i efteråret, hvor DLN-medlemmer oplevede DEPs Community Parliament, som var
særdeles velorganiseret og seriøst.
Samme besøg har endnu en gang afdækket DPEs sårbarhed i, at det er en stærk mand, der står i spidsen, og
som ikke giver plads til, at der kan træffes beslutninger, når han ikke er til stede, hvilket sker ofte, da han
har rigtigt mange jern i ilden. Dette er bl.a. medvirkende til forsinkelser af rapporter, og i at arbejdet på
kontoret må ligge stille.
Gruppen består af: Helga Halck Højsager, Grete Mygind, Bodil Mathiasen, Lisbet Kristensen, Andreas
Kristensen. Gruppen efterlyser flere deltagere - der er gode til at skrive rapporter! Jeppe Hedegaard vil se,
om han kan finde studiekammerater, der vil påtage sig opgaven.
Berea Agricultural Group (BAG):
Karen Steffensen har flere gange rykket for respons på det griseprojekt, som DLN har støttet, men der er
ikke kommet svar. Karens holdning er, at nu skal responsen komme fra BAG, og kommer den ikke, må
samarbejdet slutte. Gruppen består af Karen Steffensen, Vibeke og Tim Kjeldsholm.
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Working Kids:
Carsten Brønden er i øjeblikket på arbejdsbesøg i Lesotho, hvor partneren er Lesotho National Council of
Women (LNCW), som for nogle år siden gik ind i erhvervsuddannelse. Carsten har sendt en opdatering på,
hvordan det går. Der er både succes og nogle sjove betragtninger. Generelt er der et stort behov for de
kurser, Carsten afholder. Training Needs Assesment, Course Design og Train the Trainer. Lærere fra andre
private NGOs deltager og løfter niveauet.
Gruppen består af: Carsten Brønden Erik Lyby, Jens Vad, Kurt Johannesen og Mogens Jensen.
Generalforsamlingen udtrykker ønske om at møde projektgruppemedlemmerne i DLN regi.
PCere til Lesotho:
Et nyt tiltag, som Arne Pedersen er initiativtager til, er at samle brugte og brugbare PCere ind på skoler i
Vejle kommune for at give dem til undervisningsbrug i Lesotho. Arne redegør for forløbet og for, hvordan
kvalitetstjek, og økonomi osv. skal klares ved samarbejde med andre danske NGOer, et it-firma i Lesotho
samt et transportfirma.
Projektet giver mulighed for informationer fra børn til børn, samt løfte informationsniveauet i Danmark
med tilbud til skolerne i Vejle kommune om billedforedrag som oplysningsaktivitet fra DLNs side.
Pt. er der samlet 40 godkendte PCere, så der mangler 400.
Gruppen består af Arne Pedersen og Carsten Brønden.
Uddannelsesudveksling:
Grete Mygind beder om at få flere til at melde sig til gruppen, der ligger noget underdrejet pt. Anna Marie
Haslund lader sig overtale til at deltage ad hoc for at undersøge, om Den frie Lærerskole i Ollerup kunne
være interesseret i at sende studerende i praktik i Lesotho. Det har været en stor succes for Jeppe
Hedegaard, der dog ikke fik hjælp af uddannelsesudvekslingsgruppen til sin praktik.
Fundraising gruppen:
Anders Foghsgaard har meddelt, at han nu ønsker at trække sig fra gruppen, som han har været alene i
gennem et par år. Der er ingen andre, der melder sig til at overtage. GF beslutter, at de enkelte
projektgrupper, der måtte have behov for funds, selv må søge alternative midler.
Rejsegruppen:
Rejsen blev gennemført fra 3. til 16. nov. 2017 med 11 deltagere incl. to rejseledere. Der var 6 personer
med, som ikke er kendt i DLN-regi.
Der har været købt annoncer, samt boostet Facebookopslag. Ingen af disse tiltag har givet andet end mere
opmærksomhed på DLN. Vi mangler en udbyder, så folk ikke er tvunget til at indbetale store beløb på DLNrejseledernes glatte ansigt. Konkurrencen på rejsemarkedet er enormt, så der har været gjort rigtigt meget
for blot at skaffe disse 6 nye deltagere. Der har været kontakt til danske rejseselskaber med rejser til
Sydafrika med forespørgsel til, om de kunne tænkes at inkludere nogle dage med ture ind i Lesotho. Det
blev afvist. Det er så meget op ad bakke, at det er svært at tro, at det fortsat er muligt at stable en rejse på
benene. Det er dog fortsat DLNs mål at arrangere en rejse hvert andet år.
Der var rigtigt mange positive tilkendegivelser på de oplevelser, der var forberedt til rejsedeltagerne. En af
deltagerne har sin historie på DLNs hjemmeside.
Gruppen består af Lisbet Kristensen og Anne Andersen.
Kommunikationsgruppen:
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Den engelske folder er færdig. Den ligger elektronisk, og folk, der skal til Lesotho opfordres til at henvende
sig til bestyrelsen for at få print til at tage med.
Nyhedsbrevet udkommer stadig med 4 numre om året. Det er Anne Andersen, der står for indsamling af
stof og redigering. Carsten Brønden oversætter til engelsk.
Hjemmesiden er blevet flot. Der har nogle gange været problemer med den, men de er blevet løst. Lisbet
Kristensen og Andreas Kristensen tager ansvaret for sidens drift.
Facebook er et flygtigt medie, og nu og da, er der nogen, der lægger noget på. DLN opfordres til at
reklamere for GF og andre events på Facebook, samt lave en reminder lige før tilmeldingsfristen udløber.
Aflæggelse af regnskab:
Regnskabet blev gennemgået, og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.
Indkomne forslag:
Ingen
Budget:
Der blev fremlagt et budgetforslag, som blev gennemgået.
GF besluttede at forhøje celle 16 ”Generalforsamling/visionsdag” fra 4.500 kr. til 40.000 kr. med et ønske
om afholdelse af en ny visionsdag.
Det blev ligeledes besluttet at celle 17 ”Informationsomkostninger” skulle forhøjes fra 500 kr. til 25.000 kr.,
dersom det blev besluttet at få fremstillet en infovideo/film.
Celle 23 ”Støtte til projekter i Lesotho egne midler” blev besluttet forhøjet fra 20.000 kr. til 50.000 kr. Det
forudses, at der er brug for flere ophold i Lesotho for at implementere arbejdet med Working Kids,
computerprojektet samt evt. uddannelsesudveksling.
Med disse ændringer blev budgettet vedtaget.
Valg:
Karen Steffensen, Lisbet Kristensen og Grete Mygind er på valg. Karen Steffensen stiller ikke op igen.
Lisbet Kristensen og Grete Mygind er villige til genvalg. Der ud over stillede Helga Halck Højsager og Arne
Pedersen op. Efter kampvalg blev Lisbet Kristensen, Arne Pedersen, Helga Halck Højsager valgt til
bestyrelsen, og Grete Mygind som 1. suppleant og Anne Andersen som 2. suppleant.
Claus Bo Jensen blev genvalgt som intern revisor.
To dage før GF meddelte Knud Erik Bendtsen, Kulturrevision, at han slutter sit engagement i DLN. Derfor var
det ikke muligt at fortsætte med firmaet. Grundet de særlige omstændigheder, hvor bestyrelsen ikke har
haft mulighed for at diskutere nye forslag til ekstern revisionsfirma, besluttede GF, at lade det være op til
den nye bestyrelse at finde et nyt revisionsfirma at arbejde sammen med fremover.
Evt.:
Lisbet Kristensen havde fået en opgave fra Bodil Mathiasen, der ikke kunne være til stede ved GF i år. Bodil
havde skrevet en takketale til Karen Steffensen, der har været kasserer for DLN i 16 år og i al den tid DLN
har eksisteret. Lisbet overrakte blomster og en lille gave.
Anders Hedegaard overbragte en hilsen fra leder af Lesotho Council of Non Governmental Organisation
(LCN) Ntate Seabata Motsamai, der var leder af et NGOmøde, hvor Sydafrikas nye præsident og mediator til
regeringen i Lesotho Syril Ramaposa var inviteret. Anders fortalte, at Lesothos regering havde stillet
spørgsmål ved, hvad Ramaposa skulle i Lesotho, når de ikke havde inviteret. Ramaposa så det ikke som et
problem, for han var inviteret af LCN og derfor ville han komme.
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Karina Ruby lagde op til at tænke over formen på GF 2019. Skal der være en fest i forbindelse med GF? Skal
visionsdagen ligge sammen med GF eller på et andet tidspunkt af året? Hvor i landet skal GF afholdes?
Evalueringen af dagen:
Der var mange roser til Jeppe Hedegaard for et meget interessant oplæg om praktikopholdet i RSDA, samt
om, hvad en antropologistuderende kan få ud af at bo mellem de folk, han skal beskrive.
Dagen bar præg af hyggeligt samvær samtidig med seriøst arbejde.
Det var godt at høre fra arbejdsgrupperne og om deres store arbejde.
Helga Halck Højsager lukkede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
Referant: Anne Andersen
Efterfølgende konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig som følger:
Formand Karina Ruby
Næstformand Lisbet Kristensen
Kasserer Nis Skau
Sekretær Carsten Brønden
Medlem Bodil Mathiasen
Medlem Arne Pedersen
Medlem Helga Halck Højsager
1. suppleant Grete Mygind
2. suppleant Anne Andersen
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