26. marts 2015

Ref. af generalforsamling i Hyderabadfonden (for 2014)
Søndag den 22. marts 2015, kl. 14.00 på Færgekroen, 9560 Hadsund.

Velkommen
Formanden for fonden Peter Simonsen bød velkommen til de 20 deltagere. Han fortalte, at han
netop var kommet hjem fra en tur til Indien, hvor han havde besøgt børnehjemmene adskillige
gange.

Pkt. 1 – Valg af dirigent
Peter foreslog, at Jørgen Weinreich blev valgt som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.
Jørgen Weinreich konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet.

Pkt. 2 – Formandens beretning
Peter fortalte, at han havde en frisk erindring om børnehjemmet, og at han var meget imponeret over at se, hvor fint børnehjemmet bliver drevet.
Dinoo Khanna, der er daglig leder af børnehjemmet, er en ældre dame. Hun er på hjemmet en
til to gange om ugen. Jeny Gupta, som bliver den nye leder efter Dinoo Khanna, er på hjemmet
ca. 30 timer om ugen. Hun bor lige over for pigehjemmet. Begge er ulønnede.
Peter havde været i forbindelse med et bestyrelsesmedlem, som i øvrigt er tandlæge. Han fortalte, at de to kvinder, der er i spidsen for hjemmet, er meget fantastiske og ærlige, set i forhold til korruption i Indien. Dem kunne vi være helt trygge ved. Det var også det indtryk Peter i
øvrigt fik under de adskillige besøg han aflagde.
Herefter oplæste formanden det årlige brev fra børnehjemmet.
•

I brevet fortæller Dinoo Khanna, at de var meget glade for Peters besøg. Hun nævner også, at de arbejder med at få etableret en fond til at hjælpe de børn, der har evnerne til
at tage en uddannelse på højeste niveau. F.eks. er ti af de unge i gang med en højere
uddannelse. En er allerede Master i biomedicin. Man har fundet nogle få indere, der vil
være sponsorer for dette projekt, og man arbejder på at finde flere.

•

Der er ca. 260 børn i alt på hjemmene, herunder 70 på drengehjemmet. Drengene er
mellem 10 og 18 år.

•

Dinoo Khanna fortæller, at alle er sunde og raske, og jævnligt bliver tilset af læger,
øjenlæger og tandlæger. De gør det alle gratis.

•

Man gør også meget for at give børnene nogle gode menneskelige egenskaber.
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•

Man var meget stolte af, at skolen nu er blevet anerkendt af staten som adgangsgivende
skole helt op til 7. klasse. Det er imponerende for en skole, de selv har bygget op på
hjemmet.

•

Der har også været årsdag, hvor tidligere børnehjemsbørn kom på besøg. De nuværende
børn underholdte med danse fra forskellige indiske stater.

•

Joshi, en af de hjælpere (eja), der har tilbragt hele sit voksenliv på hjemmet som medarbejder, var død i 2014. Hende ærer de mindet om, blandt andet ved at have indrammede billeder hængende af hende på hjemmet.

Brevet bliver lagt på vores hjemmeside.
Peter fortalte også lidt om, hvad det kostede at drive hjemmet. F.eks. morgenmad til alle koster
2.000 rupees = 200 kr. Frokost koster 3.000 rupees. Det samme koster aftensmad. 60 glas mælk
koster 300 rupees. Mad for en dag til et barn koster ca. 40 rupees = 4 kroner.
Peter nævnte, at fonden havde udsendt i alt 1.800.000 rupees i 2014, og det kan man få meget
for på hjemmet. Også selvom rupeen desværre er steget sammen med dollaren, så beløbet bliver mindre i 2015.
Peter havde sammen med bestyrelsen talt om en mindre forhøjelse af de 61 kr. pr. måned, som
havde været gældende i mange år. Man var blevet enige om ikke at foretage nogen ændring.
Argumentet var, langt de fleste i dag betaler mere end 61 kr. pr måned, og at mange nye af sig
selv betaler et større beløb. Så frem for at gøre det obligatorisk for trofaste sponsorer at hæve
beløbet, vil vi hellere forsøge at finde flere nye sponsorer.
Han opfordrede medlemmerne til, hvis de kendte nogle emner, at fortælle om projektet.
LEGO havde været så venlige at sponsorere to meget store kasser LEGO. Det fyldte næsten hele
hans bagage på turen til Indien, og børnene blev glade for gaven.
Mens Peter var i Indien, var der en fabrik med 400 arbejdende børn, som blev stormet af politiet. De arbejdede med at fremstille armbånd. De var mellem 5 og 18 år. De arbejdede 12 til 14
timer i døgnet. Forældrene havde solgt dem til fabrikken for 1.000 kr., og de fik 100 kr. pr. måned for børnenes arbejde. Det var nu et stort arbejde for myndighederne at få børnene anbragt
andre steder. I den forbindelse havde vores børnehjem tilbudt at modtage 5 piger permanent.
13 drenge var midlertidigt anbragt på drengehjemmet. Problemet for myndighederne er, at nogle af forældrene ikke kan findes, og nogle ikke vil have deres barn tilbage.
I alt er der 126 medlemmer i Hyderabadfonden. Nogle har mere end et barn. I forhold til sidste
generalforsamling er der kommet 11 nye medlemmer. Heraf er de 7 indmeldt i fonden efter af
Peter lagde sin video fra Hyderabad ud på Facebook.
Formanden sluttede sin beretning med en tak til alle gamle og nye sponsorer. Endvidere en tak
til bestyrelsen, Purnima der sørger for alt det administrative arbejde, Jan Ravn for det store
arbejde med regnskaberne, samt Dansk Revision i Randers, der i alle årene har påtaget sig revisionsarbejdet uden honorar.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
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Pkt. 3 – Fremlæggelse af regnskab
Fondens kasserer Jan Ravn redegjorde for regnskabet for 2014. Det blev enstemmigt godkendt.
Regnskabet kan ses på fondens hjemmeside.
Pkt. 4 – Indkomne forslag
Der var ingen forslag.
Pkt. 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jan Ravn og Finn Ortved Petersen var på valg som bestyrelsesmedlemmer. De blev genvalgt uden
afstemning.
Pkt. 6 – Valg af 1 suppleant
Purnima var på valg som suppleant. Hun blev genvalgt uden afstemning.

Pkt. 7 – Valg af revisor
Revision Danmark, Randers blev genvalgt som fondens revisor.
Pkt. 8 – Eventuelt
Et medlem ville gerne kende det fulde navn på sit sponsorbarn, som står listet med forbogstav
og så et navn. Peter gav tilsagn om at undersøge dette og vende tilbage.
Får alle børnene mulighed for at få hjælp fra børnehjemmets nye uddannelsesfond? Ja, svarede
formanden. Både drenge og piger får mulighed for at udnytte deres evner.
Hvem bliver den nye leder efter Dinoo Khanna? Det bliver Jeny Gupta, oplyste formanden.
Hvorfor bliver drengene flyttet til drengehjemmet, når de bliver 10 år? Det er indisk skik, men
børnene kan stadigvæk se hinanden ved særlige lejligheder.
Hvordan er forholdene, for de børn der forlader børnehjemmet, og hvad hvis de ikke er færdige
med uddannelsen, før de er blevet 18? Man hjælper dem med job og har kontakt til dem, når de
forlader hjemmet. De forlader først hjemmet, når de kan klare sig selv.
Spørgeren fik endvidere den oplysning, at det ekstra beløb, hun og hendes mand havde været så
venlige at indbetale, ville gå til maling af børnenes legeredskaber, og de få penge, der var tilovers, ville de købe is til alle børnene for.
Et medlem ville gerne vide, om hun kunne indbetale ekstra til sit barns uddannelse. Peter fortalte, at det er der bestemt mulighed for. Det foregår ved, at beløbet aftales med et bestyrelsesmedlem i Hyderabadfonden, som overfører beløbet til hjemmet. Beløbet bliver indsat på en konto i barnets navn. Sponsoren kan derfor indbetale uddannelsespengene sammen med de ”almindelige” indbetalinger.
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Til sidst en praktisk bemærkning. Børnehjemmet har fået nogle julebreve tilbage, fordi postadressen var ukendt. Derfor er det vigtigt, at fonden får tilsendt adresseændringer.
Til slut takkede Peter dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Dirigenten afsluttede
herefter generalforsamlingen.
_______________
Peter afsluttede med at vise nogle af sine mange billeder fra børnehjemmet og Hyderabad, samt
en video.

Referat: Jytte Ortved Petersen
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