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Ref. fra generalforsamling i Hyderabadfonden for 2019 

Søndag den 1. marts 2002, kl. 13.00 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Skabro.  

 

Velkommen 

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

 

Pkt. 1 – Valg af dirigent 

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

 

Pkt. 2 – Formandens beretning 

Skulle hilse fra Jeny – i kontakt via whatsapp. Hun har sendt en opgørelse over det sidste halvårs 
aktiviteter. Det har været et stille år. Det ser ud til at køre godt med den ledelse og medarbej-
dere derude. De er blevet dygtigere og dygtigere til at køre det selv med sponsorater m.m. De 
har stadig meget brug for pengene fra os.  

 

I årsrapporten siger de tak til de folk, der hjælper dem. Vi bliver altid nævnt. Hr. og Fru Peter-
sen er et stort navn derude. Vores eget besøg derude fylder stadig meget. Kan godt forstå at 
Jytte og Finn tager derud hvert år. 

 

De har stadig de 3 hjem. 210 børn fordelt på mange aldre. Flest piger – men nu 88 drenge. stig-
ning på drengesiden. 

 

Opgørelse over hvor meget det koster at sponsere noget mad – vist før. Det koster nu 650 kr. for 
en omgang mad. En god pris for 210 + medarbejdere.  

 

1 ny sponser – ca. 120 sponsorer i dag – plan om en kampagne om at få flere medlemmer evt. FB. 
Der kom ca. 6-7 medlemmer sidste år. 

Mangler at få lavet en fast overførsel – nogle stykker. Vi håber at de gerne vil være med – meldt 
tilbage at de gerne vil. Vi har været i kontakt med dem. 
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Hadsten InnerWheel – har haft to sponsorater i en del år og børnene er nu blevet for gamle til 
hjemmet. Vi har undersøgt, hvordan de har klaret sig, og hvad de skal nu, og det har Hadsten 
InnerWheel været glade for. Det tog lidt tid at finde ud af, men det er ikke altid helt nemt med 

kommunikation mellem Danmark og Indien      . InnerWheel har besluttet sig til at sponsorere to 

nye børn.  

 

Kjeld og Margit Andersen fra Sol og Strand har henvendt sig til os for at sige, at de er impone-
rede over, hvad vi gør her som privat forening. De har også været ude og besøge børnehjemmet, 
hvilket de fortalte os om og viste billeder på en generalforsamling. De ville sige til os, at det her 
var noget helt specielt, og at de har lavet en fond med godtgørende formål. Det er skrevet ind, 
at når de engang ikke er her mere, så vil de stadig støtte Hyderabad Fonden via den fond. Det er 
vi selvfølgelig glade for – både de flotte ord og den fortsatte støtte.  

 

En anden god historie er, at vi har en sponsor i Århus, en hollænder som hedder Patrick van Kap-
pel. Ud over at være sponsor, afholder han også nogle dansearrangementer, hvor folk betaler 
lidt for at være med, og disse penge sender Patrick også videre til hjemmet, hvilket vi selvfølge-
lig også er meget glade for.  

 

Vi er så heldige, at vi har mennesker, der frivilligt bruger kræfter – ikke mindst Finn. Tak til 
Finn, Jan og Purnima. Tak til revisoren – vi husker også at skrive til dem hvert år og siger tak, for 
vi er virkelig glade for deres pro bone hjælp.  

Tak til jer der kom i dag. Tak til dem der betaler ind og er sponsorer – vi er glade og beærede 
over, at I vil være med og har tillid til, at vi bruger pengene rigtigt. Det forsikrer vi, at vi gør – 
alle pengene går til børnene i denne forening.  

 

Pkt. 3 – Fremlæggelse af regnskab  

Finn Petersen gennemgik regnskabet, og glædede sig over, at der var en mindre stigning i bidra-
gene til fonden. 

Han fortalte, at der havde været nogle problemer med at overføre penge til børnehjemmet. Det 
var forårsaget af, at bankfilialer i Indien havde fået en speciel kode, som skulle angives på over-
førselsbilaget.  Derudover kunne man ikke længere overføre rupees, men skal sende beløbet i 
Euro eller dollars. 

 

Det var noget den indiske stat havde bestemt. Vi havde ellers sendt rupees i 45 år. 

Efter at disse forhold er løst, har der ikke været problemer. 

Danske Bank, havde ikke været særligt hjælpsomme med at løse problemerne. Men vi har efter 
en del boksen frem og tilbage fået lovning på, at vi ikke skal betale gebyrer for overførslerne, så 
alle pengene kan gå til børnene.  
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Herefter oplæste Finn revisors bemærkninger. Det var en ren revisionspåtegning. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

 

Pkt. 4 – Indkomne forslag  

Der var ingen forslag. 

 

Pkt. 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Formand Peter Simonsen blev 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  

• Vi vil starte ud med at lave en lukket gruppe på FaceBook.  

• Sponsorerne skal høre ude fra hjemmet. Kontoret skal holdes i ørerne med at sende os 
opdateringer – selvom vi også er enige i, at vi ikke er den vigtigste opgave de har. 

• Hvor mange rupees, der kommer fra Danmark – skal stå i årsopgørelsen.  

• Børnehjemmet bliver 70 år i år. 

• Læger, tandlæge m.m. er stadigvæk frivilligt. Tandlægen er vokset op i dårlige kår selv, 
derfor går han meget op i at hjælpe. 

• Medlemmer – fortæl folk om det, så vi kan få flere sponsorer. 

 

Til slut takkede Peter dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Dirigenten takkede for 
en velgennemført generalforsamling med gode oplysninger. Han afsluttede herefter generalfor-
samlingen. 

 

Peter viste billeder fra den sidste opgørelse af aktiviteter ….  

 

Referent / Purnima Ortved 

Sekretær for Hyderabadfonden 
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