Referat af generalforsamling i Denmark Lesotho Network d. 31. marts 2019
Dirigent: Michael Allentoft Hansen
Referent: Carsten Brønden
Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Indkomne forslag: et forslag (se senere)
Formandsberetning
Den skriftlige beretning var udsendt til medlemmer forlods. Formand Karina Ruby gav forkortet mundtlig
præsentation med følgende hovedpunkter.








DLNs oplysningsarbejde har været mere målrettet i år, og der har været flere aktiviteter end
tidligere, bl.a. har vi lavet videofortællinger og organiseret filmforevisning.
Der har været afholdt otte bestyrelsesmøder siden sidste GF, heraf tre fysiske møder i Aarhus
DLN har syv aktive arbejdsgrupper, nemlig kommunikation, video, RSDA, DPE, Working Kids, PC
projekt, Uddannelsesudveksling og Rejsegruppen.
Vort newsletter udkommer fire gange årligt.
BAG projektet er ikke rigtig aktivt længere.
Medlemstallet er stabilt med omkring 100 betalende medlemmer.
Via administrationsbidragene fra de CISU finansierede projekter har foreningen akkumuleret en
pæn sum, som vi skal beslutte, hvad vi skal bruge til.

Kommentar til beretningen fra salen: Bestyrelsen er meget aktiv og agerer ansvarligt.
Beretningen godkendt enstemmigt.
Beretning fra grupperne
RSDA: Det går godt hos RSDA, Rapport og regnskab fra det gamle projekt er godkendt af CISU. Det nye
projekt har en bevilling på 4,2 millioner kr. og er kommet godt fra start med udbredelse af konceptet til fem
nye distrikter. Der er startet et samarbejde med en fremragende lokal konsulent, som bl.a. har etableret
’baseline’ i de nye distrikter. Der skal i fremtiden være større fokus på afrapportering af resultater fremfor
aktiviteter. Dvs. ikke bare hvad der er foregået, men hvad der er opnået med aktiviteterne. Der har været
gennemført hele tre projektbesøg siden oktober 2018.
DPE: Er fortsat dybt involveret i at mediere i en række forhold i Lesotho, f.eks. aktuelt i en konflikt mellem
regering og lærerne. Den gode nyhed er, at skolerne genåbner i morgen. CISU har i alt bevilget 2.7 millioner
kr. til den igangværende projektfase, som sigter mod at etablere otte ’community libraries’ i yderdistrikter.
Dog er kun et af de planlagte libraries operationelt i øjeblikket, men fire er ved at blive klargjort. Baseline
studium er gennemført i alle områderne. Community facilitatorer, som skal stå for driften, er endnu ikke
helt oppe på niveau til at udfylde deres rolle, men der er planer og midler til at uddanne dem. Både de
fysiske forhold og behovet for støttende funktioner har nok været undervurderet i designet af projektet.
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Midtvejsrapport er sendt til CISU og godkendt. Halvandet år tilbage af projektperioden, men en forlængelse
bliver aktuel.
Working Kids: Pilotprojektet blev gennemført som planlagt i form af tre ugers undervisning af lærere fra
udvalgte NGO-drevne erhvervsskoler for fattige unge i feb- marts, samt efterfølgende opfølgning med
institutionsbesøg, ’eksamen’ og workshop i august 2018. Afsluttende rapporter og regnskab er sendt til
CISU og revisor. Mens kurserne var en succes, og de fleste af deltagerne efterfølgende var ivrige efter at
demonstrere, hvad de havde lært, er det dog tvivlsomt, at partneren, Lesotho National Council of Women,
har den fornødne kapacitet til at bære projektideen videre. Et varslet regeringsinitiativ med at lancere et
nyt formelt uddannelsesprogram for erhvervsskole lærere, som projektgruppen har tilbudt at facilitere,
lader også vente på sig. Projektgruppen overvejer, om andre lignende trænings- og uddannelses initiativer
kan støttes, evt. gennem eksisterende DLN projekter eller kontakter.
PC projekt: Efter et langt og sejt træk er det lykkedes at få 26 funktionelle computere sendt til Lesotho,
hvor de nu er i brug på en lokal skole. Arne, Ursula og Anni var med til fejringen af ubrugtagning, hvilket var
en fantastisk og overvældende oplevelse. En lille video fra ceremonien blev vist på AGM. Der har desværre
været et ’svind’ på 7 stk. computere på Camara’s kontor (den lokale NGO partner). Transporten blev
finansieret af ’Genbrug til Syd’. Det har desværre mod forventning vist sig nærmest umuligt at opdrive
brugte computere, fordi firmaerne ikke tør afgive brugte computere pga. den nye EU databeskyttelseslov.
Uddannelsesudveksling: Der er etableret god kontakt til det lokale hospital i Thaba Tseka, Paray Mission
Hospital, som er interesseret i at modtage danske sygeplejestuderende i praktik. Og den danske skole,
Diakonissestiftelsen, er sandsynligvis også interesseret. Formel godkendelse afventes, men der forudses
ingen problemer i den forbindelse. I Thaba Tseka har de allerede praktikanter fra Tyskland og USA. DLN bør
nok påtage sig rollen som kontaktperson/anker for danske pårørende til de studerende. Gruppen foreslår,
at DLN hjælper processen i gang ved at finansiere flybilletter til de første par stykker, hvorefter kendskabet
vil spredes. Praktikkerne skal planlægges i god tid for at passe ind i de unges uddannelsesforløb.
BAG: Intet nyt. Projektet må betragtes som lukket med mindre der kommer nye henvendelser fra BAG.
Kommunikationsgruppen: Hjemmesiden opdateres jævnligt og fungerer fint, nu med link til de nye
kortfilm. Som noget nyt har vi forsøgt os med en betalt annonce på Facebook i forbindelse med DOKK1
arrangementet med filmforevisning og med god respons. Ideen bør sikkert gentages i forbindelse med
Folkemødet og andre arrangementer, der skal have ekstra publicity.
Nyhedsbrevet ligger stadig trygt i Annes hænder, men hun efterlyser en anden frivillig til at hjælpe med
redigering og opsætning.
Videogruppen: De nye film skal vises på Cafe Mellemfolk i Aarhus og på Folkemødet. Gruppen har planer
om også at lave undervisningsmaterialer, både til danske elever og måske også i forbindelse med
projekterne i Lesotho, selvom det sidste forekommer mere krævende. Projektgrupper skal også være
opmærksomme på, at ’informationsgruppen’ (nyt navn for videopruppen!) måske kan være behjælpelige
med informations og undervisningsmateriale.
Rejsegruppen: Løse planer om at arrangere næste rejse i Påsken 2020. Måske gentænkes konceptet i lyset
af visions diskussionerne.
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Fundraising : Gruppen er genopstået med Lisbeth og Anders. Lisbeth tager på CISU kursus om fundraising.
Der er plads til andre frivillige, både i gruppen og på kurset.
Regnskab
Kasseren fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Dog er der et par mindre stavefejl fra revisors side,
som skal rettes. De sidste bestyrelsesmedlemmer skal underskrive.
Alle interesserede kan få regnskabet tilsendt ved at henvende sig til kasserer Nis Skau på
nisskau@gmail.com

Indkomne forslag
Ansøgning til bestyrelsen fra Arne, Anni og Ursula om udstyr til Waiting Mothers Lodge i Lesotho, som har
bygningen men mangler stort set alt andet. Hospitalsudstyr som sådan kan skaffes via ’Genbrug til Syd’,
som også kan finansiere transporten, hvis en evt. ansøgning imødekommes. Derudover foreslås det, at
foreningen finansierer almindeligt møblement, som kan anskaffes lokalt. (Budget mangler dog fortsat).
GF diskuterede, om der her er tale om ’udviklingsprojekt’ i overensstemmelse med foreningens formål,
eller om der snarere er tale om en form for nødhjælp eller gavebistand. Hvad er de mere langsigtede
perspektiver? Har hospitalet søgt andre kilder, osv. (det skal undersøges).
GF indstiller til bestyrelsen, at den skal tage stilling til ansøgningen på baggrund af debatten. Der er stor
velvilje i forhold til initiativet og ildsjælenes entusiasme, men der er stadig usikkerhed om en beløbsramme,
og hvordan initiativet passer ind i DLN’s fremtidige strategi. Den nye bestyrelse tager stilling til forslaget,
når der er indhentet mere information.
Budget
Kasseren fremlagde budgetforslag som modtog følgende kommentarer: Informationsgruppens budget bør
forøges. ’Projektstøtte egne midler’ forøges også.
Budgettet blev godkendt, men alle nye udgifter skal naturligvis fortsat forelægges bestyrelsen til
godkendelse.
Valg af bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmer Nis, Karina, Bodil og Carsten genvalgt uden modkandidater.
Claus Bo Jensen genvalgt som intern revisor.
DLBR Revision genvælges som foreningens revisor.
Eventuelt
CISU opfordrer DLN til at sende repræsentanter til CISU generalforsamling. Helga er villig til at deltage.
Jeppe Hedegård vil gerne lave en sociologisk undersøgelse, som omfatter tidlige udviklingsarbejdere. DLN
medlemmer bør stille sig til rådighed.
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