Årsberetning for perioden 1.4.2020 - 31.07.2021
 Lørdag d. 15. august 2020. Generalforsamling og offentligt årsmøde i

Østerbrohuset i København med oplæg af Ole Reitov, tidligere medarbejder
ved Danmarks Radio, som viste video og fortalte om sit arbejde som rådgiver
for UNESCO i Bhutan i 1989-90. Hans arbejde bestod i at udvikle en
musikpolitik for Bhutan Broadcasting Service (BBS) samt træne producenter i
at indspille musik live i landsbyer. Han besøgte bl.a Bhumtang, Tongsa og
Trashigang og indspillede kvinder, børn m.m. Nogle kvinder havde vandret et
par dage for at møde filmholdet ved et aftalt indspilningssted.
Efterfølgende har Ole Reitov fået videooptagelserne digitaliseret og de blev
sendt til Neten Dorjee i Bhutan. Neten Dorjee medvirkede som assistent under
optagelserne, og han er nu på BBS. Filerne er nu også hos Music of Bhutan
Research Centre.

 27. januar 2021. Tilskud fra Udlodningsmidler 2020. Venskabsforeningen

modtog besked fra Slots-og Kulturstyrelsen om at vi også i 2020 (kr. 46.877,37)
har fået et driftstilskud fra udlodningsmidlerne (tidligere tipsmidler), så når
verden åbner igen, har vi gode muligheder for at lave nogle interessante
arrangementer med deltagelse fra Bhutan.

 BCMD-projektet. Det projekt venskabsforeningen og BCMD (Bhutan Centre

for Media and Democracy) arbejder på med støtte fra CISU, har kørt på nedsat
blus siden foråret 2021, men det har ikke ligget stille. Der blev gennemført
virtuelt review i januar 2021, og på den baggrund har CISU bevilget en
kalendermæssig forlængelse på et halvt år, så projektet nu skal slutte medio
2022. BCMD kunne efter en nedlukning forrige sommer, i år genoptage deres
summer youth programmes i både Øst og Vest med start d. 18. juli.

 31. marts 2021. Buket til Xenia Bruns død. Venskabs-foreningen sendte

blomster til Xenia Bruns begravelse den 31. marts i fra Søllerød Kirke. Vi
modtog efterfølgende et takkebrev fra Xenias nevø og niece; se nyhedsbrev fra
juni.

 8. april 2021, Webinar med TCB og europæiske venskabsforeninger.

Formanden deltog i et webinar med TCB og europæiske venskabsforeninger
hvor bl.a. situationen med regionale turister blev vendt. Det er planen at det
fra 2030 kun vil være én type af turister. Der blev udtrykt håb om at Bhutan
ville kunne lukke turister ind fra efteråret 2021.

 April – juni 2021. Venskabsforeningen går ind i kampen om vacciner. Da
det i foråret stod klart at vi i Danmark ikke ville anvende de mange
AstraZeneca-vacciner, sendte foreningen på baggrund af en anmodning fra
Bhutans udenrigsminister Dr. Tandi Dorji en anbefaling til alle partiledere i
Folketinget om at Danmark burde donere de 500.000 vacciner Bhutan
manglede til anden vaccinerunde. Vores anmodning blev gentaget i
begyndelsen af juni. Den 1. juli kunne Ritzau endelig bekendtgøre at
regeringen har også besluttet at donere ca. 250.000 doser af vaccinen fra
AstraZeneca til Bhutan, som helt akut mangler doser til gennemførelse af
andet stik til en stor del af befolkningen.
I The Bhutanese beskrives processen med at skaffe vacciner til anden
dosis, og venskabsforeningen fremhæves for vores indsats:
https://thebhutanese.bt/the-story-behind-how-bhutan-got-its-vaccines-for-thesecond-dose/
Forslag til kommende aktiviteter

 Seniorer i Bhutan: Vi kan muligvis i samarbejde med Ældresagen invitere
repræsentanter fra en ældreorganisation i Bhutan.

 Kultur- eller kunstområdet: Vi er i gang med at undersøge mulighederne for
evt. i samarbejde med andre europæiske venskabsforeninger at lave et
kulturelt arrangement med kunstnere fra Bhutan.

 Moderne Bhutansk cuisine: Vi vil forsøge sidst på året at lave at

arrangement med chef Kuendrak med udgangspunkt i improving Bhutanese
diet, food security eller New Bhutanese vegetarian cuisine.

 Dambrug i Bhutan: På studieturen i november besøgte vi bl.a. et

ørreddambrug i Haa, som det viste sig køber fiskeæg af en jysk producent. Vi
håber at kunne lave et arrangement i forbindelse med deres mulige besøg i
Danmark.

 Projektbesøg fra vores søsterorganisation i Bhutan: vi arbejder på at få
mere gang i samarbejdet med vores søsterorganisation, Bhutan-Denmark
Friendship Association. Hvis de kommer med et projektforslag som vi kan
samarbejde om, håber vi at kunne invitere en repræsentant for projektet til
Danmark og lave et arrangement om dette.

=====================
Tak til bestyrelsen og medlemmerne for indsatsen og deltagelsen i
den forløbne periode!
Med ønske om fortsat samarbejde og gode ideer til aktiviteter.
Jan Mogensen, fmd.

