VENSKABSFORENINGEN DANMARK – BHUTAN

DANISH-BHUTANESE FRIENDSHIP ASSOCIATION

Referat af Generalforsamling
Lørdag den 30. marts 2019, kl.15-16
Kvarterhuset, Salen, Jemtelandsgade 3, 2300 København
Følgende personer var til stede:
1)
Henrik A. Nielsen
2) Hans Wessing
3)
Jan Mogensen
4) Megha Wangmo Hermann
5)
Ellen Bangsbo
6)
Peter Mark
7.8) Margrete og Bjarne Ølshøj Jensen
9) Henrik Rødgaard-Jessen
10) Anders Søndergaard
11.12) Anne Thunbo & Bjørn Førde
13.14) Else og Bjørn Melgaard
15.16) Karina og Whoopi Leesuksom Rasmussen (ankom kl. 16)

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Bjarne Jensen blev valgt
2. Valg af referent.
Jan Mogensen blev valgt
3. Formandens beretning.
Henrik A. Nielsen gennemgik sidste års aktiviteter. Den detaljerede beretning
vedlægges.
Det blev desuden nævnt at bestyrelsen pga. den nye persondatalov GDPR,
har arbejdet en del på en ny it sikkerhedspolitik, som er blevet lagt på
hjemmesiden.

4. Aflæggelse af regnskab for 2018.

Kasserer Leesuksom Rasmussen var optaget pga. arbejde, så formanden,
Henrik A. Nielsen, gennemgik regnskabet på hendes og bestyrelsens vegne.
Det havde været til ekstern revision pga. BCDM-projektet, som havde
skrevet at det giver ’’et retvisende billede’’ af foreningen aktiviteter.
Resultat er positivt pga. tilskud fra Slots- og kulturstyrelsen, og vi har holdt
vores omkostninger på et rimeligt niveau. Egenkapital en er steget fra
30.000,- til 67.000,-.
Eneste gæld er honorar til revisoren.
Revisor har ingen bemærkninger.
Der blev spurgt til hvorfor der ikke sammenlignes med budgettet. Det var
bestyrelsen ikke i stand til at svare på, eftersom regnskabet er sat op af en
ekstern revisor, men det vil vi foreslå kommer med næste år.
Regnskabet blev godkendt.

5. Budget for 2019, herunder fastlæggelse af kontingent
Også dette punkt blev gennemgået af formand Henrik Nielsen.
 Det blev bemærket at foreningen refunderer 50 procent af
transportomkostninger (DSB-standard) til bestyrelsesmøder for
bestyrelsesmedlemmer der er bosat uden for hovedstadsområdet.
 Der budgetteres med at der kan inviteres gæster fra Bhutan selv om vi pt.
ikke har konkrete planer.
 Møder uden for Danmark kan f.eks. være i regi af den Europæiske Bhutan
Venskabsforeninger, som jf. beretningen i 2018 holdt møde i Geneve og
Chamonix.
 Foreningen modtager administrationsbidrag fra BCDM-projektet – max 7
procent af det faktisk brugte beløb.
Der budgetteres med underskud fordi vi har en god egenkapital, og
kontingent foreslås uændret.
Budgettet blev godkendt.
6. Fremtidige aktiviteter
Bestyrelsens forslag til aktiviteter i det kommende år blev uddybet lidt. Se
også Formandens Beretning:
 FabLab International: Det blev nævnt at tidligere bestyrelsesmedlem
Tshewang er ansat i organisationen, som drives af MIT (USA).
 Jan Mogensen forklarede hvad det var for billeder foreningen er kommet i
besiddelse af.
 Velgørenhedsmiddag er foreløbig lagt på hylden, fordi den ngo som det
skulle organiseres i samarbejde med, har mistet vigtige aktive.
 Hans’ film: På spørgsmål om hvad der skal til for at gennemføre en
fremvisning, svarede Hans at andre skal synes at det er en god ide. Det
blev foreslået at arrangere det i samarbejde med f.eks. Dansk Center for
Lykkeforskning eller andre afhængig af vinklen på det.
Nye ideer:

Bjørn foreslog at vi kunne lave noget om støtten til og genopbygningen af
Bhutans Nationalmuseum i Paro. Medarbejdere fra Moesgaard har
medvirket til opbygningen af museets nye natur udstilling.
7. Valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af 5-7 medlemmer. De siddende
bestyrelsesmedlemmer var alle villige til genvalg, og ingen viste interesse for
at supplere op til de syv medlemmer. Følgende blev derfor valgt:
 Henrik A. Nielsen







Marie Venø Thesbjerg
Megha Wangmo Hermann
Jan Mogensen
Hans Wessing
Karina Leesuksom Rasmussen

Suppleanter:
 Barbara Adler

 Ellen Bangsbo
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Formanden bemærkede at det nu er en lille opgave da vi har ekstern
revision.
Revisor: Sonja Davidsen (ikke fremmødt) genvalgt.
Revisorsuppleant: Lisbeth Rømer (ikke fremmødt) genvalgt.
9. Eventuelt
Intet yderligere.

