
FRIENDS OF SHAMAYITA MATH 

Generalforsamling i Friends of Shamayita Math 

Søndag d. 12. marts 2017 kl. 18 – 20. Mødet blev indledt med et indisk måltid. 

Sted: 

Generalforsamlingen holdes hos Lise Hagelund, H/F Birkevang 190, 2700 Brønshøj. Af hensyn til 
maden bedes tilmelding ske senest fredag d. 10. marts kl. 17.00 på telefon 40 77 72 82. 

Stemmeberettigede deltagere: 

Alle, der har betalt medlemskontingent i 2016, er medlemmer indtil d. 1/5 2017 og dermed 
stemmeberettigede på generalforsamlingen. Alle, der har betalt medlemskontingent i 2017, er 
ligeledes stemmeberettigede. 

Deltagende: Lars, Bente, Lise, Sarah, Niels Piil og Søs.  

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Bestyrelsens beretning, v. formanden Lars Fynbo 

4. Nyt fra Shamayita Math. 

5. Godkendelse af regnskab (se vedhæftet bilag) 

6. Valg af bestyrelse. 

7. Fastsættelse af kontingent. 

8. Valg af revisor. Ifølge vedtægterne skal regnskabet revideres af en revisor, der ikke må være 
medlem af bestyrelsen. 

9. Bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år. 

10. Forslag fra medlemmerne. Forslag bedes sendt til bentehagelund@hotmail.com senest d. 5. 
marts 2017. 

11. Eventuelt    

Referat  



 
1. Valg af dirigent og referent 

Bente valgt som dirigent og Søs valgt som referent.  
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt  
3. Formandens beretning: 

”Ved generalforsamlingen den 10. marts 2016 blev bestyrelsen genvalgt og det blev 
efterfølgende besluttet at fortsætte opgavefordelingen, der således er: 
 
Formand:                                                          Lars Fynbo 
Sekretær og kasserer:                      Bente Hagelund 
Frivillig, PR og hjemmeside:                             Lise Hagelund 
Praktik, kontakt til læreanstalter:                  Sarah Nissen og Christine Søs Nielsen 
 
Vi havde et velbesøgt sommermøde den 11. juni 2016 i Bentes have, hvor vi kunne nyde 
indisk mad og musik, høre nyt fra Shamayita Math og møde medlemmer af foreningen og 
nogle af deres pårørende og venner. Arrangementet gav et overskud på 1.565 kr. 
 
Den 26. august 2016 holdt de indiske foreninger i København en Bollywood-festival i 
Kildevældsparken på Østerbro. Vi havde en stand på festivalen, hvor vi fortalte om og 
udleverede materiale om vores forening. Nok så vigtigt var det, at vi fik kontakt til andre 
danske foreninger, der gennemfører socialt arbejde i Indien. Det har medført et netværk, 
hvor de forskellige foreninger har fortalt om deres aktiviteter - flere af dem er ganske store - 
og hvor man kan udveksle erfaringer og gode råd. 
 
Shamayita Math har etableret en sponsorordning, så man kan blive sponsor for et barn og 
betale barnets skoleudgifter. Et sponsorship for et barn i den videregående skole (Convent 
School) er på 2500 kr. om året og for et barn i en landsbyskole på 600 kr. om året. Der er 6 
medlemmer, der nu er sponsor for et barn i landsbyskolen i Darangpara, som vores forening 
støtter, og et medlem er sponsor for et barn i Convent School. 
 
Vi har i 2016 haft en frivillig hos Shamayita Math i 3 måneder, hvor han bl.a. underviste på 
Convent School og to af foreningens medlemmer har aflagt besøg. 
 
I begyndelsen af dette år var Bente (3 uger) og jeg (en uge) på besøg. Det var første gang for 
mig. Selv om jeg har været med i Friends of Shamayita Math fra foreningens start og lyttet til 
mange beretninger fra Indien, var det en overraskende stor positiv oplevelse at besøge 
stedet. Vi besøgte de projekter, Rotary klubben på Christianshavn har finansieret, og 
landsbyskolen i Darangpara, som vores forening støtter. Her fik vi lejlighed til at hilse på 
vore to sponsorbørn og deres familie og overbringe hilsen fra sponsorerne til de øvrige fire 
børn. 
Vi talte en del med de to ledere af Shamayita Math (de såkaldte mothers) Anahatha og 
Prajnamita, som har dedikeret deres liv til organisationen. De udstråler godt humør, livsmod 
og viljekraft. Det er meget imponerende, hvordan organisationen har udviklet sig de sidste 
10-15 år i et fjernt og fattigt landdistrikt i Indien: 



- Der var intet hospital - vi bygger et hospital. Nok primitivt efter dansk standard - men det 
fungerer.              
- Beboere i fjerne landsbyer kan ikke nå frem til hospitalet - vi etablerer en mobil klinik, der 
besøger landsbyerne et par gange om måneden. 
- Der er ingen videregående uddannelse for piger. Vi etablerer en Convent School, der nu har 
600 elever, heraf en tredjedel som kostskoleelever. 
- Der er ingen, der tager sig af autistiske børn. Vi etablerer en skole for disse børn - 
Monodeep. 
Og man har etableret en landbrugsafdeling, der underviser i forbedrede dyrkningsmetoder, 
der giver større produktion og måske en indtægt og ikke mindst en mere varieret kost, der 
kan hjælpe mod underernæring. Osv. osv. Det var meget inspirerende. 
Blandt kommende projekter man planlægger er en Convent School for drenge og en lille 
beskyttet "landsby" for autister, for hvad skal der ske med dem, når de bliver voksne?. I denne 
landsby kan de blive passet og stimuleret efter deres individuelle evner og deres forældre 
kan, når de bliver pensioneret, slå sig ned i landsbyen. 
De to ledere gav udtryk for stor glæde over interessen og støtten fra vores forening og Rotary 
klubben. De har længe overvejet et besøg i Danmark og har nu fået et pas så de kan rejse 
uden for Indien, så måske kommer de på besøg senere i år. I givet fald vil vi lave et 
arrangement, hvor medlemmer af foreningen kan få lejlighed til at hilse på dem. 
 
I løbet af 2016 har vi overført 17.550 kr. til Shamayita Math til landsbyskolen i Darangpara.  
Indtægterne kommer fra medlemskontingent, ekstra bidrag og sommerarrangementet. 
Foreningen har pt. 64 medlemmer - nogenlunde på niveau med sidste år.”  
 
Formandens beretning blev taget til efterretning  
 

4. Nyt fra Shamayita Math 
 
Kunstpostkort: Et nyt samarbejde er kommet i stand mellem en kunstner og 
landsbyskolen Marang Buru skolen i Darangpara. Børnene har sammen med kunstneren 
produceret smukke kort med forskellige motiver. Bente har 60 kort med til Danmark, og 
vi vil som forening sælge dem i Danmark. De kommer til at koste 25 kr. stykket.  
 
Film: Bente viste en lille amatørfilm fra turen til Indien og Shamayita Math.  
 
Tasker: 32 tasker. Vi har fået 20 nye og havde 12 tilbage af de gamle. De koster stadig min. 
60 kr. stykket.  
 
Monodeep: Monodeep er flyttet til Durgapur som er den nærmeste by. De har fået deres 
egen bygning og er blevet en dagsskole hvor børnene er om dagen og bliver hentet kl. 13. 
Der er et ønske om at udvide til at holde skole til kl. 16, så forældrene kan arbejde 
længere. Der er et betaling system, så forældrene betaler for at deres børn kan gå der. Der 
er et system så de mest bemidlede betaler og dem med færrest penge betaler ikke. 
Arunava, skolens leder var meget begejstret over den nye skole.  
Den legeplads som blev bygget med midler fra Rotary klubben til Monodeep flyttes højst 



sandsynligt ind til Durgapur, så børnene stadig kan have glæde af den.  
 
Drengeskole: Shamayita Math har købt et område til den nye drengeskole som skal bygges 
i forbindelse med den convent school som er i forvejen. Det skal dog være to separate 
skoler, en for drenge og en for piger.  
 

5. Godkendelse af regnskab. 
Regnskabet er godkendt   
 

6. Valg af bestyrelse 
Den nuværende bestyrelse ville gerne fortsætte, og da der ikke var nogen modkandidater 
blev bestyrelsen genvalgt. 
  

7. Fastsættelse af kontingent 
Vi fastholder kontingentet til 100 kr. pr. år og mulighed for at donere mere. 
 

8. Valg af revisor 
Niels Piil er valgt som revisor.  
 

9. Bestyrelsens forslag til aktiviteter i det kommende år 
Lise oversætter vores folder til engelsk.  
 
Planen er at mothers kommer til Danmark 15 dage i august. De er meget interesserede i at 
holde mange møder med de forskellige foreninger, de har kontakt med allerede og gerne 
andre, som søger meningen med livet. Derudover er det svært for dem at forstå, hvad 
Danmark er for et land, så en del at deres rejse hertil skal også bestå i at se landet – både 
København og Jylland.  
 
Sarah holder møde med praktikkoordinator omkring kommende praktikker på Shamayita 
Math. Vi håber at det kan være muligt at komme ud og fortælle om at være i praktik på 
Shamayita Math.  
 
UCC Carlsberg kontaktes omkring praktik. Vi undersøger, om de interesserede til en 
praktikaftale med os. Søs og Sarah er på sagen.   
 

10. Forslag fra medlemmerne 
Bente har ikke modtaget nogen forslag 
 

11. Eventuelt 
Der var intet til eventuelt.  
 
Mødet sluttede kl. 20. 


