Referat af DLN Generalforsamling 30.8.2020 – virtuel via Zoom
Deltagere, 18 personer:
Karina Ruby, Claus Bo Jensen, Lisbet Kristensen, Bodil Mathiasen, Nis Skau, Solveig Kappel, Arne
Pedersen, Urzula Pedersen, Daniel Weldesilasie, Christian Boehm, Anders Hedegaard, Signe
Hedegaard, Tyge Mortensen, Anne Andersen, Grete Mygind, Karen Steffensen, Karsten Lund, Anni
Pettersson.
Inden generalforsamlingen gik i gang, fik deltagerne en kort opdatering på situationen i Lesotho i
forhold til Covid-19. Direktør for vores partner, landbrugsorganisationen RSDA sad klar i Maseru.
Me Thulo, Rural Self-help Development Association (RSDA) direkte på Zoom:
Corona situationen i Lesotho:
Arbejdsfordeling i RSDA for at overholde afstand. Halvdelen er på arbejde den ene uge, og den
anden halvdel den anden uge.
Mad er et vigtigt emne, da der manglede regn i foråret (oktober). Det kom først i januar. Majsen er
visnet = ingen udbytte. Vintersæd er ikke sået, da regn er udeblevet. Alle er nødt til at købe mad,
hvilket betyder priserne er gået op. Vi er taknemmelige for støtte fra DLN til mad i skolerne. Hvis
Sydafrika lukker grænserne for mad, vil ingen have noget at spise. Regeringen har ikke indkøbt
fødevarer som lovet hos small scale farmers, ex. bønner og ærter. På grund af, at regnsæsonen er
skiftet, er vi nødt til at omlægge produktionen.
Generelt i Lesotho:
Basotho’erne bruger mundbind alle offentlige steder.
Lock Down fra marts indtil 5/5. Der er lempet lidt pt., men ikke fuldt åbent.
Lesotho skiftede regering i begyndelsen af juli.
Kun 20 personer i alt ved begravelser. Kirkebesøg begrænset. Kun 15 personer i kirke ad gangen og
højst 1 time.
Infektionsniveauet i Sydafrika er på vej ned. 31 er officielt døde indtil nu i Lesotho. Lille
testkapacitet i Lesotho og sandsynligvis store mørketal. Grænserne er lukkede mellem Sydafrika og
Lesotho. Der åbnes kun ved akutte situationer som ulykker, transport af medicin, vand og
fødevarer. Man kan kun komme ind i Lesotho for at begrave slægtninge en enkelt dag. Herudover
kræves karantænerestriktioner. Dem der arbejder i Sydafrika var nødt til at krydse grænsen illegalt
indtil midten af maj. Mange små forretninger/gadeboder/frisører har under lock down ikke haft
indtægter, og derfor mangler der penge til basale fødevarer i husholdningerne.
Virtuel skoleundervisning er kun mulig i lavlandet/byerne. I bjergene er der ingen mulighed for
undervisning og børnene får ikke skolemad (morgenmad og frokost). Alle skoler er fortsat lukkede,
da der ikke er midler til at desinficere som påkrævet.
Tak til Me Thulo.
A) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Tyge Mortensen
Referent: Grete Mygind
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Præsentation af tilstedeværende
B) Beretning fra bestyrelsen
Skriftlig beretning sendt ud med indkaldelsen.
I perioden er der afholdt 8 møder og en strategidag. Helga Halck Højsager er udtrådt og 1.
suppleant Grete Mygind er tiltrådt.
I mange år har CISU været eneste doner. Nu har vi udvidet feltet med Genbrug til Syd. Begge er fra
Statens tilskudspuljer.
Det er lykkedes at få 2 sygeplejestuderende i praktik. Det var en stor succes for deres uddannelse,
hvor de fik praktiske erfaringer, som de aldrig ville have fået i Danmark. Gensidigt ønske om flere i
praktik i Lesotho, men sat på pause grundet Coronasituationen og rejserestriktionerne.
Organisationsdiagram (se bilag) viser, hvordan foreningens grupper ser ud lige nu.
DLN deltog i folkemødet på Bornholm med tre Basotho som et god måde at skabe
opmærksomhed på. Der blev vist film fra og om Lesotho og om DLN.
Kulturrejser måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger.
Godkendt
C) Beretning fra arbejdsgrupper
Anders Hedegaard:
Rural Selvhelp Development Association (RSDA)
Me Thulo redegjorde fint for RSDA`s situation (se ovenfor).
Formålet med det nuværende projekt er at organisere bønderne i Lesotho på lignende vis som det
danske Landbrug og Fødevarer. Vi er ikke i mål endnu.
2019 gik efter en snor, men 2020 er blevet underdrejet af Covid19, og det er ikke muligt at
overholde tidsplanen for projektet.
Igangværende Corona-tilpasset projekt er ved at organisere sig med gode kontakter til de stærke
bønder i de forskellige distrikter, der vil indgå som organisatorer. Der vil blive en ny
fase/projektansøgning med fokus på klima og ændring af tilpassede afgrøder, der kan klare de
længere tørkeperioder.
Bodil Mathiasen:
Development Peace Education (DPE)har i 2019 været på partnerbesøg i Danmark. Udover at holde
møder med relevante danske organisationer, deltog delegationen aktivt i Folkemødet.
Etablering af Community Libraries (CL) som er fokus i nuværende projekt viste sig at være forsinket
på grund af mange tekniske udfordringer.
CISU foreslog ved tilsynsbesøg i oktober at reducere antallet af CL og arbejde på at styrke de
allerede oprettede. Men en grundig spørgeskemaundersøgelse i starten af 2020 viste, at det for
DPE ikke gav mening at skære ned på antallet af CL.
På grund af Covid-19 kunne DPE projektgruppen ikke gennemføre det planlagte besøg i april 2020.
Vi har søgt CISU om forlængelse af projektperioden til ultimo 2020, men kommer til at søge om
yderligere forlængelse til medio 2021.
Et evt. nyt projekt skal styrke og udvikle DPE på det IT- faglige felt samt konsolidere de 8
community libraries.
Forslag fra GF om mobil CL- enhed er en god ide.
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DPE har været meget aktiv i hele corona nedlukningen af Lesotho med information til borgerne,
bl.a. med gadeteater og en filmet version, der bliver vist på TV Lesotho efter nyhederne.
Arne Pedersen:
Genbrug til Lesotho: I 2018 blev vi tilbudt 40 computere, som blev transporteret til Lesotho. Det er
en kæmpe gevinst for Mosoang High School i Morija, som fik computerne.
Scott Hospital, Morija bad herefter om udstyr. Dette blev indsamlet og renoveret i Aalborg.
Desuden blev der indsamlet fodboldudstyr, som Genbrug til Syd (GTS) har som fokusområde.
Container blev afskibet november 2019 og ankom til Scott februar 2020, hvor partnerrejse og
ekspertrejse blev bevilget af GTS. Lesotho Evangelic Church of South Africa (LECSA) kan fremover
formidle udstyr i Lesotho. Ansøgning i gang, hvor vi håber på at sende ny container november
2020.
D) Aflæggelse af regnskab
Nis Skau:
Regnskabet er sendt ud med indkaldelsen.
Økonomiske udvikling: Egenkapital 432 tusinde kr.
I perioden 2005-2020 er der formidlet omkring 18 millioner kr. (se bilag)
Der har været tilsynsbesøg fra CISU, som ser DLN som en veldrevet organisation, men ønsker dog
mere transparens og skriftlighed om procedurer og dermed bedre dokumentation.
Godkendt.
E) Indkomne forslag – et forslag fra bestyrelsen: vedtagelse af strategiplan for 2020-2024.
Sendt rundt med indkaldelsen.
Indsatsområder:
1. Mindst 1 ny partner søges. NGO organisationer i Lesotho udspørges og fastholdelse af
nuværende partnere. Verdensmål 17. Godkendt
2. DLN mindst et initiativ på skoleområdet. Peacefull School model. Ex. Formulere nyt projekt
omkring DPE`s libraries. Måske RSDA, Working Kids, partnerskoler. Danmarks lærerforening.
Verdensmål 4.
Godkendt
3. Kulturrejser. Opfylder formålet med at oplyse danskere om Lesotho og formålet med
ulandshjælp generelt. 1 kulturrejse planlagt, men aflyst pga. for få tilmeldte. Fremover planlægges
kulturrejser, når behov opstår. Kulturrejser kan vise DLN-projekterne frem i modsætning til
rejsearrangører, som DLN ikke vil konkurrere med. Verdensmål 10.
Godkendt
4. Klima og miljø hensyn i alle aktiviteter. Alle donorer har det i deres krav til ansøgning. Vi skal
anvende CISU climate tool i alle fremtidige ansøgninger. Verdensmål 13.
Godkendt
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5. Genbrug. Genbrugsinitiativer er knyttet til udviklingsmål som illustreret i CISU udviklingstrekant
(se bilag). Igangværende projekt gennemføres. Verdensmål 12.
Godkendt
F) Vedtagelse af budget
DLN har pt. 104 betalende medlemmer. 2019 kom ud med et underskud på 18 tusind kr. Disse
tages af egenkapitalen. Negative bankrenter påvirker resultatet. God ide at få brugt nogen af
pengene der, hvor de gør nytte.
Forslag om bevilling til den aktuelle COVID-19 situation i Lesotho med 78000 kr. vedtaget og
tilføjes budgettet. Arbejdsgrupperne indkalder ansøgninger fra projektgrupperne.
Godkendt
G) Valg af bestyrelse og revisorer
1. Bestyrelse: Lisbet, Arne og Karsten Lund valgt til bestyrelsen.
2. Suppleanter: Anne, Daniel valgt
3. Intern revisor: Claus Bo Jensen valgt.
4. Ekstern revisor: DLBR Revision fortsætter.
H) Eventuelt og evaluering af dagen
Tak til Anne for det store arbejde, der lægges i Lumela.dk
Tillykke til bestyrelsen for den fine vurdering CISU havde ved sit tilsynsbesøg i Lesotho.
Tak for god ro og orden.
Godkendt af bestyrelsen d. 13. sept. 2020
Påtegnelse af dirigent:

Påtegnelse af referent:

Tyge Mortensen: _______________________

Grete Mygind: _______________________

Herefter et kort bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Karina Ruby
Lisbet Kristensen
Nis K. Skau
Carsten Brønden
Bodil Mathiasen
Arne Pedersen
Karsten Lund
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1. suppleant:
2. suppleant:

Anne Andersen
Daniel Weldesilasie

Videofilm fra praktikophold Paray Mission Hospital af Sygeplejestuderende Camilla og Karoline.
Filmen tilsendes.

Bilag:
Organisationsdiagram
Udviklingstrekanten
Oversigt over projekter fra 2005 til 2020

Bilag 1

Bilag 2
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Bilag 3
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