27. marts 2019

Ref. fra generalforsamling i Hyderabadfonden for 2018
Søndag den 17. marts 2019, kl. 11.00 på Restaurant Da Vinci, Havnevej 7, 9560 Hadsund.

Velkommen
Formanden for fonden Peter Simonsen bød velkommen til de fremmødte medlemmer.

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
erklærede generalforsamlingen for åben, rettidig indkaldt og beslutningsdygtig.

Pkt. 2 – Formandens beretning
Jeg har været på børnehjemmet med min familie her i december måned. Vi er blevet bekræftet
i at det er et fantastisk sted. De modtog mine døtre med åbne arme og inviterede dem ind i deres verden på en anden måde, end jeg selv har oplevet på hjemmet. Det var fantastisk at opleve. På samme måde var det også en kæmpestor fornøjelse at opleve, hvordan min kone Karina
kom tæt på de små børn på hjemmet. Jeg kunne nyde dette og samtidigt også bruge noget tid
sammen med de voksne, der få hjemmet til at fungere så godt.
Vi blev taget imod med stor anerkendelse for, at vi her i fonden er villige til at hjælpe nogle
mennesker så langt væk. De er meget seriøse med at tage imod os på den rigtige måde, og der
var blandt andet forberedt et stort danseshow, som børnene tydeligvis havde gået meget op i. Vi
skal nok lægge nogle af videoerne på hjemmesiden.
Jeny Gupta er stadig frivillig leder af hjemmet. Standarden bliver stadig bedre og bedre – blandt
andet hjulpet af, at Jeny er med til at skaffe lokale sponsorater af mange ting i Hyderabad. Hun
kommer fra en stand, hvor hun har gode forbindelser. Jeny er ret traditionsbundet og vi ser
hende kun iført sari, men hun er også den mere moderne Indiske kvinde. Hendes datter har
f.eks. læst i Singapore, og da vi mødte hende, ankom hun i jeans og en julesweater, som var
blevet købt i Danmark. Interessant at møde det moderne Indien også.
Dinoo Khanna, den tidligere leder af hjemmet, kommer stadigvæk på besøg og hjælper til. Der
er er stor respekt om alderdommen i Indien – ikke mindst for en statelig ældre dame som Mrs
Khanna, og hun har meget at sige på hjemmet. Hun bliver æret af især de store børn, som deres
Amma, deres moder.
Årsberetningen fra The Hyderabad Childrens Aid Foundation
Den ligger på hjemmesiden.
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Som man kan se i beretningen er der er mange godt placerede mennesker med i den lokale bestyrelse for hjemmet. Alle gør det ulønnet. Der er læger, tandlæger m.m. der støtter dem.
Der er 250 børn på pige og drengehjemmene, 39 ansatte – det er fra chaufføren og til og med
dem der fejer gården. Barnepiger, som der er flest af tjener ca. 400 kr om måneden.
Børnene er fordelt på to hjem, et med 175 piger, og et med 75 drenge.
Tidligere – små drenge har været sammen med pigerne – men nu har regeringen lavet det om. Så
alle drenge på drengehjemmet.
Babyer må heller ikke være der mere. Så fra 5 år og op. Drengehjemmet synes det har været
hyggeligt at få de små drenge med over.
19 af børnene går international skole – dem der er gode til engelsk. Meget højt niveau. Både skolegangen og skoleuniformerne er blevet sponsoreret af skolen. De øvrige skoleelever går enten
på hjemmets egen statsligt godkendte skole (pigerne) eller på en lokal skole (drengene).
41 af børnene går på college – et meget stort antal i forhold til tidligere. Det handler om, at der
er fundet flere, der sponserer videregående uddannelse.
I beretningen kan man også læse om alt det, de laver, der ikke er skolerelateret. Så de også får
nogle gode værdier – så de bliver hele mennesker. Eks. At de har deltaget i en film til en kampagne, som kunne hjælpe piger til at kunne tisse i fred. De har deltaget som skuespillere.
Andre arrangementer – karatekonkurrencer, en nobelprismodtager har været derude. Mange forskellige ting – kig på det. En af vores piger vandt 1. pladsen i en statslig tegnekonkurrence. Andre har vundet priser i andre skolefag. Hjemmet er stolte af, at deres børn gør det så godt.
Udover beløbet i regnskabet, har nogle af Jytte og Finns venner sendt 50.000 kr., hvilket er
531.624 rupees. Beløbet fremgår af børnehjemmets årsraport 2017/18. Det stammer fra en fond,
der er opløst, og er skænket for at hjælpe børn, der har læsevanskeligheder.
Den sidste side i hjemmets årsberetning viser hvordan man lokalt kan donere penge til det –
f.eks. frokost til hele hjemmet. Vi oplevede blandt andet en familie, der fejrede deres tvillingedrenges fødselsdag med at donere frokost til hjemmet.
Fonden
Vi sender ikke opkrævninger ud – så der ligger nogle få, der ikke betaler. Vi kan ikke oprette deres overførsler for dem, men vi sender mails ud til dem, for at spørge, om de gerne vil støtte
igen.
Vi har tidligere været oppe på 200 medlemmer, men for nuværende er det 116. Der er faldet en
del fra på grund af alderdom – fonden blev jo startet op for 46 år siden, og mange af medlemmerne er fra dengang og har støttet igennem et halv liv. Det er jo fantastisk! Men vi har også
brug for at finde nye medlemmer i de nyere generation for at kunne fortsætte med at støtte
børnene. Det er virkelig supervigtigt!
Antal medlemmer
Vi er altså 116 medlemmer – og her er der nogen, der har mere end 1 barn.
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1 har meldt sig ud af fonden i 2019 pga manglende penge. Vi takkede dem for de mange år, de
har været med.
Vi har udmeldt 2 pga. manglende betaling i mindst to år
Vi har fået 6 nye medlemmer. Blandt andet nogle helt unge, som har hørt om det fra mine
døtre.
Hvordan får vi nye medlemmer. Den nye generation. Vi sætter et mål – 50 nye medlemmer inden
næste år. Vi kan bruge – mails, Messenger og Facebook. Vi kan begynde at henvise til hjemmesiden www.hyderabadfonden.dk og vores Facebook-side, når den kommer i luften.
Vi har lavet to nye mails; en oplysningsmail og en velkomstmail, så hvis man hører om nogen,
som måske gerne vil være med, kan vi hurtigt sende information til dem.
Sponsorpengene
Vi skriver ud til nye medlemmer, at det koster 100 kr. pr. måned. De medlemmer, der har indbetalt 62 kr. fra tidligere, beder vi ikke om at ændre til 100 kr. Det er helt op til dem. Der er
flere der sender gaver ud til deres barn, og der er også flere der giver mere end 100 kr. Igen helt
op til folk selv.
Pengene der sponseres, går i en fælles pulje til børnene. Det betyder, at hvis en sponsor stopper, så bliver barnet ikke smidt ud. De får stadig fra den fælles pulje. Man kan også godt være
medlem af fonden uden at være i kontakt med et enkelt barn.
Hvis du sender noget udover (f.eks. julegave), så går det udelukkende til det barn, som du sponsorerer.
Jytte Ortved Petersen nævnte, at vi har nogle sponsorer fra Canada, der sender en del penge.
Der er også en familie fra England, der har sendt 1.200 kr.
Børnene har det faktisk bedre, end man måske kunne forvente. Man kunne godt forvente, at de
var mere sørgmodige, sultne, lasede… Men de er ikke triste eller gadefattige at se på. Og det er
jo netop meningen med det hele. Meningen er, at vi giver dem et sted, hvor de ikke har det
skidt. De har pænt tøj, de har okay forhold, de får god mad, de lærer engelsk og matematik, og
de får kærlighed og respekt. De har det godt. De skal kunne komme ud i samfundet og tro på, at
de har en plads, og at de kan bidrage til det.
Når vi så sammenligner med, hvad børnene kunne have været i på gaden eller i slummet, så kan
det nærmest slet ikke sammenlignes med den chance, de nu har fået i livet.
Afslutning
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 regnskaberne, 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 og
dermed hjælper børnene på hjemmet mere, end vi nok allesammen går og tænker på til hverdag.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
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Pkt. 3 – Fremlæggelse af regnskab
Fondens kasserer Jan Ravn, gennemgik regnskabet, og det blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 4 – Indkomne forslag
Der var ingen forslag.
Pkt. 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmerne Jan Ravn og Finn Ortved Petersen blev begge genvalgt uden afstemning.

Pkt. 6 – Valg af 1 suppleant
Purnima Ortved blev genvalgt uden afstemning.

Pkt. 7 – Valg af revisor
Revision Danmark – statsautoriserede revisorer - Randers blev genvalgt som fondens revisor.
Pkt. 8 – Eventuelt
Finn fortalte om problemer med at overføre penge fra vor konto i Danske Bank til børnehjemmet. Disse problemer er nu løst.
Der er begyndt at komme flere mails fra hjemmet – fra børnene. Der er kommet en ekstra kontordame på hjemmet.
Til slut takkede Peter dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Dirigenten afsluttede
herefter generalforsamlingen.
Peter viste herefter billeder og film fra deres tur til børnehjemmet. Vi lægger nogle billeder på
vores hjemmeside.
Referent / Purnima Ortved
Sekretær for Hyderabadfonden
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