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24. marts 2018 

 

Ref. fra generalforsamling i Hyderabadfonden for 2017 

 

 

Lørdag den 24. marts 2018, kl. 14.00 på Restaurant Da Vinci, Havnevej 7, 9560 Hadsund.  

 

Velkommen 

Formanden for fonden Peter Simonsen bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Vi afhol-
der først generalforsamlingen nu, så vi får Jytte og Finn Ortved Petersens helt friske fortællinger 
og billeder fra deres tur til Indien her i februar. 

 

Pkt. 1 – Valg af dirigent 

Peter foreslog, at Jørgen Weinreich blev valgt som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. 
Jørgen Weinreich konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Jørgen Weinreich 
meldte generalforsamlingen for åben, rettidig indkaldt og beslutningsdygtig. 

 

Pkt. 2 – Formandens beretning 

Vi har mødt Jeny Gupta og hendes mand i København. Vi fik talt om, hvordan det går derude. 
Det går rigtig godt – synes jeg. Jeny bygger videre på de fantastiske ting, som de tidligere kvin-
der (lederne) har gjort. 

Hun har et lille bryllup på 800 inviterede, da hendes datter skal giftes. Men hun arbejder stadig-
væk hårdt på børnehjemmet. 

 

Jytte og Finn har lige været derude, så det kommer vi til at høre om lidt senere. 

 

Antal medlemmer:  

113 medlemmer – og her er der nogen, der har mere end 1 barn 

3 har meldt sig ud af fonden i 2018 

6 vi har udmeldt, de fleste pga. manglende betaling i mindst to år 

2 nye medlemmer i 2018  

1 medlem, som gerne vil starte betaling op igen 
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Vi arbejder for tiden med den største donation, vi har modtaget indtil nu. Det drejer sig om 
50.000 kr. fra en anden fond, der skal lukkes. Pengene skal bruges til undervisning af læsesvage 
børn i henhold til de betingelser, der er stillet. 

 

Årsberetningen:  

Børnehjemmene har 242 børn, og der kommer flere til, når eksamen i april er overstået. Det er 
den samme proces hvert år. 

 

De har drengehjemmet – 61 drenge i alderen 12-18. På Radha Kishan Home er der 23 piger i alde-
ren 5-9 år. 27 drenge i alderen 5-12 år, og der er 139 piger i alderen 10-18. 

 

Der er 75 der går på High School, og 20 på International skole. 42 på College, og 2 piger i job-
træning. En af pigerne fra hjemmet er blevet lærer på den internationale skole, det er de meget 
stolte af. 

 

Gennem tiden er 45 børn fra børnehjemmet blevet gift og forinden fået en uddannelse – ægte-
skaberne er sket med hjælp fra børnehjemmets ledelse. 

 

Når børnene bliver ældre, så bliver de ikke smidt ud af hjemmet – men der er et stort krav til 
dem, om at de skal opføre sig ordentligt. 

 

De havde en pige, som ikke overholdte reglerne, og de krav der blev stillet til hende. De sagde 
til hende, at hendes påvirkning på de andre børn ikke var rigtig, så hun kunne ikke blive på 
hjemmet. Så de fandt et andet sted til hende, hvor hun kunne bo. Men de støttede hende stadig, 
for hun var en af deres piger.  

 

Der er stadig Sundhedslejr, hvor læger og tandlæger donerer deres tid og behandlinger til hjem-
met. 

 

Hjemmet takker os alle for vores hjælp. Vi dækker ca. 15 % af deres samlede budget. Der er nu 
mange lokale indiske sponsorerer og hjælpere. 

 

Hjemmets formål er at give børnene en lykkelig barndom med en værdibaseret uddannelse.  

 

Hjemmet er meget glade for de gaver, der bliver sendt til deres børn. De sponsorer, der har 
sendt gaver, har modtaget takkekort med foto af gaven. 

 

Facebook 
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Vi har lavet en Facebook-side, som endnu ikke er aktiv. Vi tror på, at en Facebook side vil give 
flere medlemmer. Her kan vi evt. lægge dagbøger op fra hjemmet – det arbejder vi på. 

 

Mange tak 

Formanden sluttede sin beretning med en tak til Jeny Gupta for en fantastisk indsats. Endvidere 
en tak til bestyrelsen, Finn for sin gode hjælp, Jan Ravn for det store arbejde med regnska-
berne, Purnima der sørger for det administrative arbejde, samt Dansk Revision i Randers – der er 
statsautoriserede revisorer - som i alle årene har påtaget sig revisionsarbejdet uden honorar.  

 

Til sidst men ikke mindst tak til alle gamle og nye sponsorer, som betaler måned for måned. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 3 – Fremlæggelse af regnskab  

Fondens kasserer Jan Ravn redegjorde for regnskabet for 2017. Jan Ravn fortalte også, at Dansk 
Revision Randers anfører, at regnskabet giver et retvisende billede – de havde ingen bemærknin-
ger. Det er gjort uden beregning. 

Grunden til at der er mindre indbetalt i 2017 end i 2016 – er en indbetaling, som blev indbetalt i 
2018 – det kan man også se på de ca. 23.000 der står som indestående i Danske Bank. 

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 bestyrelsesformand. Han blev genvalgt uden afstemning. 

 

Pkt. 6 – Valg af 1 suppleant  

Purnima Ortved Kjær var på valg som suppleant. Hun blev genvalgt uden afstemning.  

 

Pkt. 7 – Valg af revisor  

Revision Danmark – statsautoriserede revisorer - Randers blev genvalgt som fondens revisor. 

 

 

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 Skovgårdshave 66, 3200 Helsinge. Tlf. 29 29 58 81 

 

 

 

Pkt. 8 – Eventuelt  

Der blev spurgt til, hvordan vi kunne støtte vores barn med evt. uddannelse. Det vil meget gerne 
undersøge. Vi kan prøve at skrive ud til Jeny Gupta – Esthers sponsorbarn. Vi prøver også at for-
høre os generelt. 

 

I årsrapporten – kan man se, at der er firmaer i Indien, der hjælper børnene med en uddannelse. 

 

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

 

Finn fortalte lidt om deres tur til børnehjemmet – og viste billeder derfra. Vi lægger nogle bille-
der på vores hjemmeside. 

 

 

 

 

Referent / Purnima Ortved Kjær 

http://hyderabadfonden.dk/site

