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Beretning for året perioden 1.1.2018-30.3.2019

 5. februar 2018. Bestyrelsen behandlede ansøgning om støtte fra 
CISU til fortsat projektsamarbejde med Bhutan Center for Media and 
Democracy (BCMD) for en tre-årig periode 1. juni 2018-31. maj 2021. 
Det igangværende støtteprojekt afsluttes 31. maj 2018. Ansøgningen 
blev indgivet 15. marts, og svaret forventedes ultimo maj.

 15. marts 2018. Ambassadør Aum Pema Choden og ambassaderåd 
Pem S. Thinley besøgte virksomheden Silhorko-Eurowater, 
Skanderborg, som i partnerskab med Zangsel, Bhutan, har opført og 
driver  drikkevandsanlæg i en række distriktsbyer i Bhutan.

 17. marts 2018. Generalforsamling og offentligt årsmøde om 
’Bhutans demokrati udvikling og parlamentsvalget i 2018’. Oplæg fra 
Ambassadør Pema Choden, ambassaden i Bruxelles, 

 28. marts 2018. Konstituerende bestyrelsesmøde. Kassererskift og 
GDPR-regler tager tid.

 23. maj 2018. Tekstil arrangementet på Tranquebar boghandel og 
cafe. Karin Altman fra Wien, forfatter til bog om Bhutans tekstil, holdt
oplæg, og tekstiler blev fremvist. 

  24. maj 2018. Foreningens privatlivspolitik er som følge af den nye 
EU-lovgivning om persondata (GDPR) lagt op på vores hjemmeside. 
Opdateringerne handler bl.a. om hvornår og hvordan, vi anvender 
personoplysninger, rettigheder og kontrol over egne 
personoplysninger. 

 31. maj 2018. Afslutning af CISU 2. Revision af regnskab og endelig
rapport til CISU.

 21.-23. juni 2018. Europæiske Bhutan Venskabsforeninger 
afholder møde i Geneve og Chamonix. Formanden deltager. Besøg hos
Internationalt Røde Kors, og bjergturisme.

 3. juli 2018. Ansøgning om Udlodningsmidler (Tipsmidler) 
afleveret. CVR registrering af foreningen og Nemkonto oprettet.



 14. september 2018. Fornyet ansøgning om CISU 3 afleveret; fulgt op
med uddybning.

 26. oktober 2018. Bevilling af Udlodningsmidler fra fra Slots-og 
Kulturstyrelsen. Et intenst arbejde i forhold til en kort 
ansøgningsfrist lykkedes, idet foreningen opnåede et bagudrettet 
driftstilskud fra Udlodningsmidlerne fra Slots-og Kulturstyrelsen på 
48.000 kr. baseret på vores aktiviteter i 2017, med arrangementer i 
mindst tre regioner.

 27. oktober 2018: Arrangement om parlamentsvalget i Bhutan 
og visning af filmen ’Hema Hema’. Venskabsforeningen afholdt et 
velbesøgt arrangement i Valby Kulturhus om det netop afholdte 
parlamentsvalg i Bhutan d. 18. oktober efterfulgt af visning af filmen 
’Hema Hema’. Henrik A. Nielsen fortalte om valget og 
afstemningsresultatet, og  projektrådgiver Bo Karlsen om Dansk 
Institut for Partier og Demokratis arbejde i Bhutan og hans indtryk af 
valgets afholdelse.

 19. November 2018: Ph.D-forelæsning om ‘Silence in the Land of
the Thunder Dragon’ d. 19. November. Line Kikkenborg 
Christensen holdt sin Ph.D-forelæsning på Aalborg Universitet om 
Bhutan ‘Silence in the Land of the Thunder Dragon’  for at besvare 
spørgsmålet om forholdet mellem autoritet, religion og tavshed. 
Afhandlingen var bedømt af forskere fra Aalborg, DIIS og Edinburgh. 
Foreningen lykønskede hende på dagen.

 21. november 2018: CISU 3 bevilget for 2019-2021 Vores 
ansøgning om fase 3 af støtteprojektet til vores partner Bhutan Centre 
for Media and Democracy blev efter udbygget ansøgning godkendt for 
perioden 2019-2021 med en bevilling på 772.000 kr. fra 
Civilsamfundsudviklingsfonden (CISU). Projektet er igangsat fra 1. 
januar 2019 med Marie Thesbjerg og Julia Raavad som 
projektrådgivere, mens bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen. 
Pr. 1. marts blev den formelle partnerskabsaftale underskrevet af 
foreningen og BCMD. Hovedformålet er at fremme udviklingen af 
demokrati og civilsamfund i Bhutan med vægt på ungdommens rolle, 
og at støtte BCMDs udvikling.

 November 2018: Besøg af Pia Dyhr Olsen og Lisbeth Bech 
Poulsen til Bhutan, arrangeret af DIPD. 

 29. marts-4. april 2019: Besøg af CEO, Ms. Siok Sian Dorji 
(‘Pek’) til Danmark. 
CEO, Ms. Siok Sian Dorji er hovedgæst på foreningens årsmøde lørdag 
d. 30. marts i København. I Aalborg vil de jyske medlemmer have 
mulighed for at møde Ms. Dorji, som bl.a. vil besøge Center for 
Animation Workshop på VIA Campus i Viborg, CISU i Århus, og DIPD 



og Dansk Ungdoms Fællesråd i København, inden hun returnerer til 
Bhutan d. 5. april.

Forslag til kommende aktiviteter

 Introduktion til ’Fab Lab Bhutan’ www.fablab.bt : En 
netværksplatform for iværksættere til udveksling af viden om 
problemløsninger, der kan forbedre levevilkår i verden.  Asbjørn 
Rebsdorf Snæland kan evt. introducere. 

 Auktion af Bhutan-billeder: Vi har modtaget gode fotostater, der kan
bortauktioneres.

 Social middag til fordel for handikaporganisation i samarbejde 
med den danske NGO ‘Periamma’ (Store fader, på sydindisk). 

 Film på Cinemateket: Hans Wessing har produceret en række 
dokumentarfilm, vist på BBC.

=====================

Tak til bestyrelsen og medlemmerne for indsatsen og
deltagelsen i det forløbne år!

Med ønske om fortsat samarbejde og gode ideer til det nye
år….

Henrik A. Nielsen, fmd.

http://www.fablab.bt/

