
VENSKABSFORENINGEN DANMARK -
BHUTAN

 
DANISH - BHUTANESE FRIENDSHIP

ASSOCIATION

Referat af Generalforsamling

Tid: Lørdag d. 15. august 2020 kl. 15-16 

Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København
Ø.

Generalforsamlingen var oprindeligt planlagt til lørdag d. 28. marts 
2020, men blev udskudt pga. Danmarks nedlukning grundet Corona 
virus.

Følgende medlemmer var tilstede:
1. Henrik A. Nielsen
2. Jan Mogensen
3. Ellen Bangsbo
4. Ellen Buch-Hansen
5. Hans Wessing
6. Tashi Choden
7. Lisbeth Larsen
8. Ulrik Grubb
9. Barbara Adler
10. Karina Leesuksom Rasmussen (kom senere) 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Jan Mogensen blev valgt.

2. Valg af referent. Ellen Bangsbo blev valgt.

3. Formandens beretning blev fremlagt af Henrik A. Nielsen (bilagt). 
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab for 2019. Regnskabet var udsendt med 
indkaldelsen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Kassereren kom 
senere, så formanden fremlagde regnskab og budget. Regnskabet er 
revideret af ekstern revisor pga. projektregnskab til CISU (Civilsamfund 
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i Udvikling) med deraf udgift til denne. I 2018 modtog vi et driftstilskud 
på 48.361 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen. Vi har søgt denne støtte igen 
i 2020.

5. Budget for 2020, herunder fastsættelse af kontingent (omdelt). 
Forslaget blev enstemmigt godkendt. Kontingentsats fastholdes 
uændret: 200 kr. enkeltmedlem, 300 kr. familiemedlem og 
firmakontingent 500 kr. CISU projektet kører videre indtil udgang af 
2021. Foreningen modtager 7 % administrativt overhead fra projektet.

6. Fremtidige aktiviteter. Eftersom bhutanesere pt. er underlagt 3 
ugers Corona karantæne ved hjemkomst, er det i øjeblikket ikke 
hensigtsmæssigt at invitere bhutanesere hertil, med mindre de allerede 
opholder sig i Europa. Vi kan evt. invitere andre Bhutankyndige 
personer bosiddende i Danmark eller Europa måske med fremvisning af 
film eller andet. Forslag fra forsamlingen var f.eks. klimaforandringer. 
Se desuden forslag til fremtidige aktiviteter under formandens 
beretning.

7. Valg til bestyrelsen (5-7 medlemmer og 2 suppleanter vælges hvert 
år)
Følgende fra den siddende bestyrelse modtog genvalg:
Henrik A. Nielsen, Jan Mogensen, Megha Wangmo Hermann, Karina 
Leesuksom Rasmussen, Ellen Bangsbo, Barbara Adler. Suppleant: Marie 
Venø Thesbjerg.
Hans Wessing valgte at trække sig fra bestyrelsen af personlig årsag. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Intet valg af revisor og 
suppleant, eftersom vi anvender ekstern professionel revisorfirma (Ellye 
Revision, Østbirk) til regnskab grundet foreningens projekt med støtte til
BCMD fra CISU.

9. Evt. Ingen indkomne forslag. En stor tak blev givet til Hans Wessing 
for hans mangeårige deltagelse i foreningen som bestyrelsesmedlem.

------------------------------------
Efter generalforsamling afholdt den nyligt valgte bestyrelse et 
konstituerende møde.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Jan Mogensen, formand
Karina Leesuksom Rasmussen, kasserer
Henrik A. Nielsen, underskriftberettiget bestyrelsesmedlem (jf. 
vedtægternes §9)
Megha Wangmo Hermann
Ellen Bangsbo
Barbara Adler
Suppleant: Marie Venø Thesbjerg

------------------------------------
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Efter generalforsamlingen var der foredrag af journalisten Ole Reitov. 
Ole Reitov fortalte om et projekt, som han udførte for UNESCO i Bhutan.
Ole opholdt sig 10 uger i Bhutan i 1989 med et projekt omkring 
musikproduktion i Bhutan ved ’field recordings of national music and 
defining music policy’. Foreningen fik tilbudt at få kopier af diverse 
filmvideoer, hvilket med bedre opløsning og farve kompenseret, vil pt. 
koste139 kr. pr. bånd.
http://www.videopro.dk/video-til-digitalisering.htm
Ole foreslog, at det måske kunne være en idé til gave til Bhutans 
musikresearch centre, eftersom fordelen ved Mp4 er, at det kan kopieres
langt billigere via en USB.
Link til evalueringen af radioprojektet: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000090736

---------------------------------------
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Beretning for perioden 1.1.2019-15.8.2020

30. marts 2019. Generalforsamling og offentligt årsmøde
i Kvarterhuset i København med oplæg af Direktør Siok Dorji (’Pek’) fra
Bhutan Center for Media and Democracy (BCMD) om centrets arbejde for
fremme  af  demokrati  i  Bhutan  med  særlig  vægt  på  ungdommens  rolle.
Venskabsforeningen Danmark-Bhutan er partner i projektet med støtte fra
Civilsamfund i Udvikling (CISU) for en tre-årig periode frem til udgangen af
2021. 

31.  marts  2019.  Direktør  Siok  Dorji  berettede  ved  medlemsmøde  i
Aalborg for  de  jyske  medlemmer  om  BCMDs  arbejde  og
demokratiudviklingen  i  landet,  herunder  det  nylige  parlamentsvalg  i
oktober 2018. 

1. april 2019. Besøg på Center for Animation Workshop, VIA Campus,
Viborg,  af  direktør  Siok  Dorji  til  inspiration  for  BCMDs  arbejde  med
unge  og  kommunikation.  Samme  dag  møde  med  CISU,  Århus, om
forvaltningen af støtteprojektet.

2. april 2019. Direktør Siok Dorji møder Dansk Institut for Partier og
Demokrati (DIPD) og Dansk Ungdoms Fællesråd i København, og drøfter
udvikling af samarbejdet.

23. august 2019. Middag med delegation af politikere og embedsmænd
fra  Bhutan  på  Kate’s  Joint,  København,  arrangeret  af  SF  Hillerød,  som
opfølgning på besøg af MF Lisbeth Bech Poulsen og MF Pia Olsen Dyhr i
november 2018.

24. august 2019. Ph.D. Line Kikkenborg Christensen præsenterede sin
afhandling  ’Tavshed  i  Tordendragens  Land’  ved  medlemsmøde  i
København.  Afhandlingen  søger  at  besvare  spørgsmålet  om  forholdet
mellem autoritet, religion og tavshed. 

19.  september 2019.  Kaffe-møde  i  København  med  decentraliserings-
delegation, ledet af departementschef Sonam Topgay, Bhutans indenrigs-
ministerium, i Café Ofelia, med repræsentanter fra Tjenestemandskommis-
sionen, finansministeriet, kommunalkontoret og ambassaden i Bruxelles.

18. november-29. november 2019. 16  Europæiske Bhutan Venskabs-
foreninger afholder fælles møde i  Thimphu, med ekskursion til  Haa.  Fra
Danmark deltog Henrik A.  Nielsen,  Karina Rasmussen,  Jan Mogensen og
Ellen  Bangsbo. Møder  med  Bhutan-Danmark  Venskabsforeningen  hos
formanden,  fhv.  højesteretspræsident  Dasho  Sonam  Tobgay,  med  den
danske generalkonsul Dasho Palden Dorji, og møder med BCMD, ledet af
den  nye  direktør  Chencho  Lhamu.  Regeringen  opdaterede  udviklingen  i
uddannelses- og sundhedssystemet,  og introducerede Tech Parken. I Haa
introduceredes  udfordringer  fra  turisme,  udkantsspørgsmål  og  nye
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produktionsformer  (fiskeopdræt,  mejeri),  og  der  blev  holdt  møde  med
kommunalrådet i Bjee. UN’s repræsentant Gerald Daly og den danske chef
for WFP Svante Helms gav observationer udefra. Direktøren for Turistrådet
Dorji  Dradhul  fremlagde  turismepolitikken,  især  foranlediget  af  den
voksende strøm af regionale turister. Besøget afsluttedes med en middag
hos  premierminister  Dr.  Lotay  Tshering,  som  gav  gode  muligheder  for
direkte spørgsmål og svar om Bhutans udvikling.

16. januar 2020. Rapport fra Europæisk venskabsmøde i Bhutan blev
givet ved medlemsmøde i København af de fire deltagere fra den danske
venskabsforening,  med  særlig  vægt  på  den  voksende  turisme  og
civilsamfundets udvikling.

26. juni 2020. Ansøgning om støtte fra Slots-og Kulturstyrelsen fra
puljen til landsdækkende almennyttige organisationer indsendt.

28.  marts  2020/15.august  2020.  Generalforsamling  og  årsmøde  i
Kvarterhuset i København planlagt til at foregå d. 28. marts, blev flyttet til
d. 15. august pga. corona-krisen. Ole Reitov, tidligere UNESCO-konsulent,
fortalte om arbejdet med støtte til Bhutan Broadcasting Service 1988-89, og
indsamling af musik fra landsbyerne.

Forslag til kommende aktiviteter

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

 Møde med ambassaden i  New Delhi:  Ambassadør  Freddy  Svane
kender  Bhutan  godt,  og  kunne  give  oplæg  om  Danmarks  syn  på
landets udvikling.

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

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

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

Dato:

__________________ __________________
Jan Mogensen, dirigent Ellen Bangsbo, referent
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