
Ordinær generalforsamling i Friends of Shamayita Math 

Mandag d. 5. marts 2018 

 

Tilstedeværende: Bente Hagelund, Lars Fynbo, Lise Hagelund, Sarah Nissen, Deepshikha Daga, 
Søs Nielsen 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

Valg af dirigent og referent: 

 Bente vælges til dirigent. Søs vælges til referent. 

Godkendelse af dagsorden: 

 Vi konstaterer at alle vedtægter er overholdt og godkender dagsordenen  

Bestyrelsens beretning, v. formanden Lars Fynbo: 

Formanden berettede følgende:  
”Ved generalforsamlingen den 12. marts 2017 blev bestyrelsen genvalgt, og det blev på et 

efterfølgende bestyrelsesmøde besluttet at fortsætte opgavefordelingen, der således er: 

 

Formand: Lars Fynbo. 

Sekretær og kasserer: Bente Hagelund. 

Frivillige, PR og hjemmeside: Lise Hagelund. 

Praktik og kontakt til læreanstalter: Sarah Nissen og Christine Søs Nielsen. 

 

Som jeg nævnte ved sidste generalforsamling i marts 2017, var det en stor oplevelse for mig at besøge 

Shamayita Math - og ikke mindst den landsbyskole Marang Buru, som hovedparten af vore indsamlede 

midler går til. 

 

7 af vore medlemmer har tegnet sponsorat for et skolebarn i landsbyskolen. Det koster 700 kr. om året. 

Ét medlem er sponsor for et barn i den videregående skole, Convent School. Det koster 3700 kr. om 

året. På vores hjemmeside kan man læse mere derom. Nyhedsbrevet fra november 2017 omhandler 

også uligheden for at blive sponsor. 

 

I regnskabsåret 2017 har foreningen overført 27.800 kr. til Shamayta Math. Foreningen har kun 

omkostninger til bankoverførsler og webhotel mv. til et beløb på ca. 375 kr. 

 

I januar-februar har familien Søborg bestående af mor, far og teenagesøn tilbragt to uger på 

Shamayita Math. De har haft en stor oplevelse og en beretning om deres ophold ligger på hjemmeside. 

Jeg vil dog gerne fremhæve et kort citat: "For os var Shamayita Math en vitaminindsprøjtning af 



inspiration. De mange projekter og den dag for dag forandring i tusinder af menneskers liv, som SM 

skaber ud fra deres tro og hårde arbejde, er det vi især tager med os hjem". 

 

Her i marts er familien Hauge på 3 personer på besøg ved Shamayita Math og af deres opslag på 

facebook, synes også de at være begejstrede. Vi glæder os til at høre nærmere, når de vender hjem.  

 

Skulle andre af foreningens medlemmer være blevet inspireret til at aflægge besøg (eller kender de 

nogen, der kunne være interesseret) er vi gerne behjælpelige med oplysninger om og kontakt til 

Shamayita Math. 

 

Rotaryklubben på Christianshavn, som vi samarbejder med, har doneret 29.000 til et projekt 

Shamayita Math har iværksat vedrørende forbedret beskyttelse af børn i landsbyområderne. Det 

omfatter oprettelse af børnebeskyttelseskomiteer i landsbyerne, så den indiske lovgivning på området 

ikke bare står i et dokument i det fjerne New Delhi, men bliver implementeret og forankret lokalt i 

landsbyområderne - hvor mange ikke kan læse og måske har en gammeldags opfattelse af børns 

rettigheder - med oplysning og aktion. 

Det er blot et af mange initiativer, som Shamayita har initieret. Andre er børnetelefon, forbedrede 

dyrkningsteknikker, syskole for landsbykvinder og meget mere. 

 

Hvis man ønsker at modtage aktuel information fra Shamayita Math kan man blive medlem af Friends 

of Shamayita Math’s facebook-gruppe. 

 

På grund af øgede omkostninger i i vor tidligere bank, har vi i juni 2017 skiftet bank til Arbejdernes 

Landsbank, hvor foreningens konto er reg. nr. 5324 konto nr. 0251179. 

 

Ved udgangen af 2017 havde foreningen 69 medlemmer - en lille fremgang.” 

 

Formandens  beretning blev godkendt. 

Nyt fra Shamayita Math: 

To familier har besøgt Shamayita Math  

 Eva, Anders og Abel: har sat gang i flere projekter, bl.a. et syprojekt og et projekt med 3 
små film omkring landsbyskolerne. Derudover vil Eva arbejde på at designe nogen nye 
poser til FOSM   
 

 Gitte, Martin og Villads: Har efter hjemskomsten planer om at arbejde med et 
affaldsprojekt. Martin er sat i forbindelse med nogen fagfolk som kender til afbrænding af 
affald osv.  

Godkendelse af regnskab: 

 Vores regnskab er godkendt og underskrevet af vores revisor.  



 Indtægter i alt: 30.130 kr 
Ca. 10.000 kr mere end forrige år, grundet gavmilde gæster til en rund fødselsdag. 
Efter udsendelsen af vores julenyhedsbrev kom der flere donationer hvilket betød at der 
ved årets udgang stod 1.162,16 kr på vores konto.   

 57 gamle medlemmer har fornyet deres medlemskab. 12 nye har meldt sig ind.  
 Udgifter:  

Vi donerer størstedelen af vores indtægter til Marang Buru skolen og har meget få 
administrative omkostninger.   

Valg af bestyrelse: 

Den gamle bestyrelse består og udvides med et nyt medlem, Deepshikha Daga.  

Fastsættelse af kontingent. 

Vi fastholder vores nuværende årskontingent på 100 kr.  pr år.  

Valg af revisor.  

Ifølge vedtægterne skal regnskabet revideres af en revisor, der ikke må være medlem af 
bestyrelsen: Vi genvælger vores nuværende revisor Niels Piil  

Bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år samt forslag fra medlemmerne: 

 Summer picnic/ Charity event:  

Vi vil igen afholde et sommerarrangement for foreningen hvor vi kan invitere medlemmer.  

 Dato: søndag d. 27. Maj  
 Sted: Deepshikhas have, Lyngbyvej 263b, Hellerup 
 Vi har nedsat et festudvalg bestående af Lise, Deepshikha og Sarah 

 Opdatering af vores folder:  

Vi vil opdatere folderen så praktiksiden udgår så der bliver plads til en side omkring 
sponsorater. Vi vil også gerne udskifte nogen billeder med  nye fra Eva.  

 Praktikfolder:  

Nye foldere omkring praktik er uddelt og ophængt på UCC og Metropol. Derudover arbejder 
vi for at komme med til et informationsmøde angående praktik i udlandet på Metropol.  

Eventuelt 
 
Der var intet til eventuelt.  
 



 


