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Referat af Denmark Lesotho Network generalforsamling 

23. april 2022 U-huset kl. 10.30 – 15.00  

 

Indledning 

Velkomst ved formand Karina Ruby.  

18 deltagere:  

Karina Ruby, Nis Skau, Lisbet Kristensen, Carsten Brønden, Karsten Lund, Arne Pedersen, Anders 

Hedegaard, Anne Andersen, Pie Munksgaard, Kurt Hansen, Ole Kristensen, Anne Jacobsen, Signe 

Hedegaard, Claus Bo Jensen, Jens Saxtorff, Urzula Pedersen, Solveig Kappel, Hans Jørgen Jakobsen  

Det var planlagt at starte mødet med et online indslag fra Thulo, RSDA Lesotho, men dette måtte udskydes 

pga. strømafbrydelse i Maseru. 

Nis K. Skau fra RSDA gruppen holdt oplæg om Anders, Ole og Nis vellykkede projektbesøg i marts. Det 

gamle LAFF projekt blev afsluttet og det nye projekt igangsat. Det nye fokuserer på ’climate change 

resilience’ og ’slow food’ (modsat fast food) baseret på lokale råvarer. Filosofien er: Good, clean and fair. 

Slow food er en global bevægelse startet tilbage i 1989, som RSDA er medlem af.   

Thulo kom online og fortalte blandt andet, at Covid restriktionerne er ved at blive lempet, og livet er ved at 

vende tilbage til det normale. Vejret/klimaet vedbliver dog med at være en stor udfordring for bønderne. I 

flere år er der faldet alt for lidt regn, mens der i år pludselig er kommet så meget nedbør, at bønderne knap 

kan pløje og tilså deres marker. De afgrøder, som det er lykkedes med at etablere, har til tider været svære 

at høste. Thulo fortalte også om en række projekter og initiativer, som RSDA er med i.  De er meget 

taknemmelige for samarbejdet og støtten fra DLN.  

Dernæst kom Madoka Matla, redaktør af Silo magazine online. Bladet er et landbrugsblad og de 

samarbejder meget med RSDA om kommunikation ud til landmændene, men især til alle andre, der har 

interesse for fødevareproduktion i Lesotho. Pandemien og restriktionerne har betydet ringe mobilitet og 

kontakt med målgrupperne, men det har alligevel lykkedes via telefon og what`s app at få interviewet og 

samlet billeder til artikler, hos mange ”front løbere” i fødevareproduktion fra hele Lesotho. Mange 

arrangementer har været aflyst, trods det, blev der udgivet to numre af bladet i 2021  

Fremover vil man satse mere målrettet på digitale udgaver af magasinet og håber fortsat at kunne trykke et 

par papirudgaver årligt, men trykning er ret dyrt.  

 

Generalforsamling 

Andres Hedegård valgt som dirigent, Carsten Brønden som referent. 

Dirigenten konstateredes at GF er lovligt indkaldt mindst tre uger i forvejen. Formandens årsberetning 

udsendt sammen med indkaldelsen (kan findes på hjemmesiden). 

Formandens beretning 

Formanden gennemgik ikke årsberetningen i detaljer, idet den allerede er udsendt og læst af de 

fremmødte. Hun nævnte, at det efter to år med virtuel GF er godt, at vi endelig kan mødes fysisk igen. 
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Bestyrelsesmøder har været afholdt regelmæssigt, 2 fysiske møder og 6 via Zoom. Det har fungeret 

udmærket.  

DLN har fortsat ca. 100 betalende medlemmer og en række arbejdsgrupper, som fortsat arbejder stabilt 

med projekterne. Vilkårene for støtte til genbrug er ændret markant med oprettelsen af den nye pulje, 

GLOBUS, idet der nu lægges stor vægt på uddannelsesudveksling og ikke mindst engagement af unge 

danskere i udviklingsarbejdet, med verdensmålene i fokus.  

Formandsberetningen godkendt.  

 

Beretning fra arbejdsgrupperne 

Genbrug: Ændringen fra Genbrug til Syd til det nye Globus medfører ændringer i formålet. Engagement af 

unge danskere omkring udviklingsarbejde og verdensmålene bliver højt prioriteret. Herunder 

længerevarende partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner og praktik-udveksling af unge. DLN’s 

planer om praktik for unge danske sygeplejersker på Scott hospital er langt fremme. Et planlagt partnerskab 

mellem VIA-Syd og Scott Hospital over tre år med DLN som formidler kan formentlig opnå støtte. Støtte til 

genbrug er stadig muligt, men skal kombineres med planer for uddannelse/oplæring. DLN-gruppen har 

modtaget en ønskeliste fra Scott. Globus har udmeldt ovenstående ændringer, men procedurer og 

retningslinjer er desværre ikke tilgængelige endnu. 

DPE: Afsluttende projektbesøg netop gennemført af Lisbet og Andreas primo april. Final narrativ rapport og 

finansiel rapport til CISU foreligger snart. En lokal konsulent gennemfører i øjeblikket en projektevaluering, 

som forventes at blive et væsentligt afsæt for en ny projektansøgning til CISU. Samtidig arbejdes der på at 

få en nogenlunde detaljeret status for hvert af de etablerede Community Libraries, hvilket vil være 

nødvendigt for at udarbejde en ny projektansøgning. Tentativt er en formuleringsmission planlagt til midt 

juni, så vi kan nå næste CISU ansøgningsrunde september 2022.  

RSDA: Gennem de sidste 17 år, har RSDA gruppen hjemtaget ca. 10 millioner til RSDA Lesotho. LAFF 

projektet er nu lukket ned og det nye projekt er lanceret. (se omtalen ovenfor). To ting har overrasket RSDA 

gruppen positivt under epidemien: En masse velfungerende WhatsApp grupper er blevet etableret og 

distriktsorganisationerne er blevet meget stærkere. Hvor tidligere projekter har satset en del på at etablere 

en stærk central organisation (efter dansk forbillede), så skal vi nu igen fokusere ude hos bønderne, og 

udnytte at den stærke centrale organisation og medlems opbakningen fra hele Lesotho, det vil optimere 

vidensdeling og samarbejde ude hos medlemmerne.   

Fundraising: Ingen aktiviteter, men gruppen bibeholdes  

Rejsegruppen: Ingen aktivitet men konceptet bibeholdes 

Kommunikationsgruppen: Hjemmeside og nyhedsbrev er blevet harmoniseret. Læserundersøgelsen af 

Lumela var positiv. Læserne vil især gerne høre nyt fra projekterne. Og også gerne læse artikler om, 

hvordan det er gået med de projekter, som mange medlemmer var engageret i for 20-30 år siden. Vi skal 

konstant tænke kritisk over, hvem det er, vi vil nå med nyhedsbrevet. Vil vi f.eks. gerne nå en bredere kreds 

end medlemmerne? Partnerskab med medier i Lesotho er et område vi bør opdyrke.   

 

Indkomne forslag  

Der er ingen indkomne forslag.  
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Økonomi 

Årsregnskab blev præsenteret af kasserer og godkendt (se annex). 

Budgetforslag for 2022 præsenteret, diskuteret og godkendt (se annex).  

Årsregnskab kan ses på hjemmesiden: http://lumela.dk/ under ’View Reports’.  

 

Valg af bestyrelse 

Karsten Lund og Lisbet Kristensen genvalgt, Anne Jacobsen nyvalgt.  

Suppleanter: Anne Andersen genvalgt, Kurt Hansen nyvalgt. 

Intern revisor: Claus Bo Jensen genvalgt 

Ekstern revisor: DLBR genvalgt 

 

Eventuelt 

En fælles mappe til arkivering af uddannelse/genbrug projektdokumenter efterlyses. Vi bruger pt. stadig 

Dropbox, men der skiftes til Onedrive inden længe.  

 

Ny bestyrelse 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand:  Karina Ruby 

Næstformand: Lisbet Kristensen 

Kasserer:   Nis Skau  

Sekretær:   Carsten Brønden 

Medlem:  Karsten Lund 

Medlem:  Bodil Mathiasen 

Medlem:  Anne Jacobsen  

 

Godkendt af bestyrelsen d. 11. maj 2022 

 

Påtegnelse af dirigent:   Påtegnelse af referent:  

 

Anders Hedegaard: _______________________ Carsten Brønden: _______________________ 

 

 

http://lumela.dk/
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Annex 

Udgifter og samlet resultat          2021                    2020 

 

  

Budget 

Indtægter 
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Udgifter 

 

 

 

 


