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Ref. fra generalforsamling i Hyderabadfonden for 2015 

Søndag den 21. februar 2016, kl. 14.00 på Færgekroen, 9560 Hadsund.  

 

Velkommen 

Formanden for fonden Peter Simonsen bød velkommen til de 16 deltagere. Han fortalte, at han 
skulle hilse mange gange fra Finn og Jytte Ortved Petersen, som netop nu var i Indien. Peter 
afspillede en video, hvor Finn hilste på. Peter fortalte, at Finn og Jytte havde taget flere videoer 
nede fra børnehjemmet, som han ville vise senere på generalforsamlingen.  

 

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 

Årlig rapport 

Dinoo Khanna, der normalt er den daglige leder af børnehjemmet, går nu af på grund af sygdom 
og alderdom. Hun har lavet så mange års frivilligt/ulønnet arbejde for børnehjemmet. Hun vil 
dog stadig være lidt med på sidelinjen.  

I brevet fortæller Dinoo Khanna, at de var meget glade for Peters besøg. De beder for os og øn-
sker os verdensfred. Hun er meget glad for, at det går godt med skolen, og hvordan børnene 
klarer sig. 

Der er ca. 307 børn i alt på hjemmene. De er meget glade. Der er sportskonkurrencer, viden-
skabskonkurrencer og kunst og kunsthåndværk. Det kunst, der bliver lavet bliver solgt, og over-
skuddet bliver brugt til ture for alle børnene. 

Der har været afholdt Sundhedslejr, hvor alle børn blev tjekket af læger, øjenlæger og tandlæ-
ger. De gør det alle gratis. Så alle børn er sunde og raske. 

De er meget glade for den støtte vi giver dem. Det takker de mange gange for.Brevet bliver lagt 
på vores hjemmeside. 

 

Jeny Gupta 

Jeny Gupta har overtaget ledelsen. Hun har hjulpet meget med skolen. Hun har tidligere været 
på hjemmet ca. 30 timer om ugen. Nu er hendes børn flyttet hjemmefra, og hun har tid nu til at 
gå ind som leder fuldtid – dog stadig ulønnet. 

Hun siger selv: Hvordan skulle jeg dog lade være med at hjælpe. 

http://hyderabadfonden.dk/site
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Jeny Gupta er en ny type leder – i forhold til Dinoo Khanna og Fru Dhage, som startede hjemmet. 
Hun har mange gode forbindelser. Hun er også med i Lady Circle.  

Hendes mål er, at børnene kommer ud med en god uddannelse og med løftet pande. Det er ikke 
nok, at de lige kan klare sig. 

Selvom Jeny Gupta er en ny generation, der kommer til med nye/andre tiltag – så er hun be-
stemt meget traditionel. De har lige haft sølvbryllup, hvor Finn og Jytte var inviteret med. Det 
var i et tempel med traditionel mad og de gamle traditioner. 

Vi ved, at vi vil få et godt samarbejde i mange år. 

Finn har fortalt Peter, at han kan mærke, at børnene har selvtillid.  

 

Vores hjælp 

Vi har sendt 137.000 kr. ned til børnehjemmet i 2015. De penge bliver brugt til skole, faste ud-
gifter, tøj til børnene. Pengene bliver ikke brugt så meget til mad, da der er andre i Indien, der 
donerer til dette. 

Peter talte også om, hvorvidt vi stadig sender pengene ud til det rigtige sted. Der er jo mange 
andre steder, hvor der er fattige børn. Ville børnene på børnehjemmet have det okay uden vores 
støtte – der er svaret klart NEJ. 

Peter fortalte om byen Tandur, hvor der var blevet fundet 150 tiggende børn, fordi deres foræl-
dre var døde eller ekstremt fattige, og fordi børnene var blevet efterladt eller solgt af slægtnin-
ge. Den skæbne ville vores børn på børnehjemmet også få, hvis vi ikke sender penge dertil. Vo-
res børn får helt andre muligheder pga. vores støtte. Det betyder utrolig meget for børnehjem-
met. 

Vi hjælper til, at de voksne på hjemmet kan give børnene tryghed, mad, kærlighed, gode værdi-
er og uddannelse. 

 

Hyderabadfonden – hvordan går det? 

Som nævnt, så har vi sendt 137.000 kr. til børnehjemmet i 2015.  

I 2014 kom der 7 nye medlemmer, og i 2015 er der kommet 5 nye medlemmer. Der er gået 1 
medlem ud i 2015. Derudover har vi lukket for 4 medlemmer, da der ikke har været indbetalt i 
2014 og 2015. 

I fremtiden har vi brug for 4-5 nye medlemmer om året. Så Peter opfordrede medlemmerne til, 
hvis de kendte nogle emner, at fortælle om projektet. 

Visionen er ikke at konkurrere med nogle af de store f.eks. Red barnet. Vi skal bare fortsætte 
vores gode arbejde, som vi altid har gjort. Vores forening skal gerne være bæredygtig og kunne 
fortsætte det gode arbejde mange år ud i fremtiden. 

Formanden sluttede sin beretning med en tak til Dinoo Khanna for en fantastisk indsats. Endvide-
re en tak til bestyrelsen, Finn for sin gode hjælp, Jan Ravn for det store arbejde med regnska-
berne, Purnima der sørger for alt det administrative arbejde, samt Dansk Revision i Randers, der 
i alle årene har påtaget sig revisionsarbejdet uden honorar. Til sidst men ikke mindst tak til alle 
gamle og nye sponsorer. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

http://hyderabadfonden.dk/site
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Pkt. 3 – Fremlæggelse af regnskab  

Fondens kasserer Jan Ravn redegjorde for regnskabet for 2015. Jan Ravn fortalte også, at Dansk 
Revision Randers synes, at regnskabet gav et retvisende billede – de havde ingen bemærkninger. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og det kan ses på fondens hjemmeside. 

 

Pkt. 4 – Indkomne forslag  

Der var ingen forslag. 

 

Pkt. 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Peter Simonsen var på valg som bestyrelsesmedlem/formand. Han blev genvalgt uden afstem-
ning.  

 

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  

Gave til sit barn 

Der er flere og flere, der vælger at sende små gaver ud til børnene i forbindelse med fødselsdag 
eller jul, og det er selvfølgelig meget velkomment hos børnene. Hvis man gerne vil sende et eks-
tra beløb til sit barn, som skal bruges til en gave - skal man sende en besked til enten Purnima, 
Finn eller Peter (brev eller mail). Derefter overfører man beløbet til den normale konto.  

Vi vil sørge for at overføre beløbet til hjemmet, og give dem besked på at købe en gave til bar-
net – sammen med barnet. Hjemmet vil sørge for, at medlemmet får besked om, hvad der er 
købt for pengene. 

Husk at skrive i overførslen, at det er til en gave og skriv også sponsornr. 

 

Uddannelsespenge til sit barn 

En anden ting, som enkelte er begyndt på, og som vi selvfølgelig kun kan bakke om omkring, er 
at starte en opsparing til barnets uddannelse. Det er bestemt ikke noget, man skal føle sig pres-

http://hyderabadfonden.dk/site


 

Hyderabadfonden 

Formand: Peter Simonsen Kronen 43 9260 Gistrup. Tlf. 24 64 66 12 

Bestyrelsesmedlem Finn Ortved Petersen Nørregade 1 F, 2. tv., 3300 Frederiksværk. Tlf. 47 77 00 21 

Kasserer Jan Ravn Hovhedevej 17, Guldbæk 9530 Støvring. Tlf. 98 18 55 85 

Suppleant Purnima Ortved Kjær Ryttervænget 110, 3480 Fredensborg. Tlf. 29 29 58 81 

set til, og barnet skal nok blive hjulpet for de sædvanlige penge. Men HVIS man ønsker at sikre, 
at barnet kan få en god uddannelse, kan man starte en opsparing.  

Hvis man gerne vil sende et ekstra beløb, som skal bruges til sit sponsorbarns uddannelse – kan 
man sende en besked til enten Purnima, Finn eller Peter (brev eller mail), hvor man skriver be-
løbet, man overfører til barnet. Vi vil sørge for at overføre beløbet til hjemmet. Beløbet bliver 
indsat på en konto i barnets navn. 

Husk at skriv i overførslen, at det er uddannelsespenge og skriv også sponsornr. 

Man kan komme på en videreuddannelse i Indien på ca. 2-3 år for ca. 2.000 kr. – 10.000 kr. Det 
mest almindelige er 2.000 kr. 

 

Andet 

Vi talte om, at man evt. kunne lave en gruppe på Facebook, der skulle hedde Hyderabadfonden. 
Der blev diskuteret, om dette evt. kunne give flere medlemmer. 

Bestyrelsen vil tale sammen om fordele og ulemper omkring dette. 

 

Til slut takkede Peter dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Dirigenten afsluttede 
herefter generalforsamlingen. 

 

Peter afsluttede med at vise videoer fra børnehjemmet, der var lavet af Finn og Jytte, samt af Jeny 
Gupta. 

 

 

 

Referent / Purnima Ortved Kjær 
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