Referat af DLN Generalforsamling 2021
Afholdt online via zoom 24. april kl. 10 -13
Deltagere, 16 personer:
Karina Ruby, Lisbet Kristensen, Bodil Mathiasen, Nis K. Skau, Solveig Kappel, Arne Pedersen, Daniel Weldesilasie, Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Anne Andersen, Karsten Lund, Inge Lund, Carsten Brønden,
Anne Jacobsen, Claus Løschenkohl, Morten Lintrup
Velkomst ved Karina Ruby, formand
Online indlæg ved Ntate Sofonea Shale, DPE, fra Lesotho, bl.a. om den politiske situation og lanceringen af
et nyt politisk parti, samt mulighederne for folkelig involvering. Shale redegjorde desuden for DPE’s fremtidsplaner og seneste aktiviteter, herunder hvordan de nye community libraries i høj grad har vist deres
berettigelse under pandemien. DPE er på vej til at blive involveret i et projekt, hvor de skal se på 8 Health
Centers og deres indsats/service i fht. Covid19-pandemien. Shale understregede sluttelig betydningen af
solidaritet mellem folkene, ikke kun mellem Danmark-Lesotho men også internationalt.

Dagsorden:

A) Valg af dirigent og referent
Anders Hedegaard valgt som dirigent. Carsten Brønden valgt til referent.
Dirigenten konstaterer, at GF er lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

B) Beretning fra bestyrelsen
Formanden henviste til den skriftlige årsberetning, der er udsendt sammen med indkaldelsen til GF. Hun
fremhævede de vanskeligheder, som pandemien har medført i form af problemer med at gennemføre projekt aktiviteterne som planlagt. CISU har dog godkendt de ændringer i planer, tidsfrister og budgetter, som
partnerne har ønsket pga. pandemien. DLN har også bevilget penge af egne midler, 2 x 100.000 kr. til sydpartnerne RSDA, DPE og Genbrug/LECSA, primært til COVID-19 forebyggende aktiviteter. Bestyrelsen har
holdt møder, både fysisk og online i samme omfang som normalt.
DLN har haft en del arbejde med at følge op på nogle punkter i CISUs tilsynsrapport. CISU gennemfører
disse tilsyn af modtagere af midler som en fast rutine, og de er bestemt tilfredse med DLN. Men nogle af
vore politikker, for eksempel vedrørende antikorruption og seksuel chikane, var ikke-eksisterende eller
mangelfulde. Vi mener nu, at alt er kommet på plads i forhold til disse politikker, og at vi lever op til standarderne. Projektgrupperne DPE, RSDA og Genbrug til Lesotho er aktive, ligesom kommunikationsgruppen,
mens Uddannelsesudveksling og Rejsegruppen i øjeblikket står på stand-by. Hvis vi havde haft fysisk møde,
ville Anne Andersen have fået overrakt en buket blomster som tak for sit store arbejde med nyhedsbrevet
gennem de sidste 12 år. Buketten kommer i stedet med Interflora. Anne har givet redaktørposten videre til
Karsten Lund.
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Strategiplanen blev vedtaget på sidste års GF, og vi er godt i gang med at identificere en ny partner, som er
planens top prioritet, samtidig med, at vi fastholder det gode partnerskab med DPE og RSDA. Mht. de andre
delmål, er vi ikke rigtig kommet så langt endnu, primært på grund af pandemien.
Formanden sluttede med at foreslå et separat diskussionsmøde om verdensmålene, som vi har linket til i
vores strategiplan. Hvilke af disse ser vi som mest relevante for DLN, og hvordan kan vi tage fat på det arbejde?
Årsberetningen godkendt.

C) Beretning fra arbejdsgrupper
Grupperne præsenterede ganske kort aktiviteterne, mens der generelt henvises til de mere udførlige beskrivelser i årsberetningen.
Genbrug til Lesotho: En 40 fods container med hospitalsudstyr, computere og fodboldtrøjer er afsendt og
modtaget februar 2021. Hospitalsudstyret er fordelt til 3 hospitaler/klinikker, mens 500 genbrugs fodboldtrøjer er fordelt til fodboldklubber. 47 computere er sendt til en skole i Morija. Sendingen indeholdt desuden COVID-19 værnemidler. Fremover skal der findes afløsere for Arne og Daniel, hvis genbrugsinitiativet
skal køre videre.
DPE: Vi har fået forlængelse til december 2021 for nuværende projekt og er sammen med DPE begyndt at
tænke over, hvad næste projekt skal fokusere på. (Se den skriftlige årsberetning)
RSDA: Partneren i Lesotho værdsætter den stabilitet og tryghed der er i partnerskabet med DLN. Aktuelt
holder RSDA online kontakt til alle ti distrikter via WhatsApp, og det fungerer fint. Næste projekt, formentlig fra 2022-24, skal fokusere mere på klimatilpasning og klimarelevante tiltag. Lesotho oplever i stigende
omfang klimaændringer, især forskydninger i regnsæsonen, hvilket medfører en del udfordringer.

D) Aflæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet, som er rundsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet
blev godkendt efter et par afklarende spørgsmål. Det fulde regnskab kan rekvireres hos kassereren, hvis det
ønskes.

E) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

F) Vedtagelse af budget
Budget præsenteret af kassereren
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Budget 2021
Kontingenter
Admin. DPE
Admin. RSDA
Genbrug til syd
Indtægter i alt

10.400
30.000
60.000
100.400

Generalforsamling
Kontingenter
Udveksling visum
Projektstøtte- genbrug til syd og udveksling
projektstøtte - covid 19
Bestyrelsesmøder
Information og kurser
Transport bestyrelses møder
Pitso og gaver
Aktivitetsudgifter i alt

8.000
5.000
50.000
3.000
2.000
3.000
71.000

Kontorudgifter
Revision
Bank udgifter og renter
Administrationsudgifter i alt

3.000
10.000
7.000
20.000

Udgifter i alt
Renter
Resultat af foreningens drift

91.000
2.000
7.400

-

Budget vedtaget enstemmigt. Der blev udtrykt tilfredshed med, at vi har så relativt små administrationsudgifter, men fremover bør vi måske overveje at afsætte flere resurser til oplysningsarbejde og tilsvarende
aktiviteter herhjemme.

G) Valg af bestyrelse og revisorer
På valg til bestyrelsen var: Carsten Brønden, Bodil Mathiasen, Karina Ruby, og Nis Skau.
Der var ingen nye kandidater til bestyrelsen, og alle blev genvalgt. Konstituering af bestyrelsen umiddelbart
efter mødet.
Valg af suppleanter: Anne Andersen og Daniel Weldesilasie er på valg.
Anne A modtog genvalg, mens Daniel ønskede at udtræde. Ny suppleant er Anders Hedegård.
Valg af revisor, intern: Claus Bo Jensen er genvalgt.
Valg af revisor, ekstern. DLBR Revision genvalgt
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H) Eventuelt og evaluering af dagen
Bestyrelsen arbejder videre med ideen om et arrangement, hvor vi kombinerer arbejdsdag og Pitso. Tak fra
Solveig for bestyrelsens flotte arbejde.
Formanden takkede for god ro og orden. Mødet fungerede udmærket med kun mindre tekniske problemer.

Godkendt af bestyrelsen d. 2. juni 2021
Påtegnelse af dirigent:

Påtegnelse af referent:

Anders Hedegaard: _______________________

Carsten Brønden: _______________________

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med bibeholdelse af eksisterende rollefordeling:
Formand:

Karina Ruby

Næstformand:

Lisbet Kristensen

Sekretær:

Carsten Brønden

Kasserer:

Nis K. Skau

Øvrige medlemmer: Arne Pedersen
Bodil Mathiesen
Karsten Lund
1. suppleant:

Anne Andersen

2. Suppleant:

Anders Hedegård
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