
Ordinær generalforsamling i Friends of Shamayita Math 

Lørdag d. 8. februar 2020 

 

Tilstedeværende: Bente Hagelund, Lise Meinicke Hagelund, Sarah Nissen, Deepshikha Daga, Søs 
Nielsen og Mads Meinicke Hagelund. 

Formanden var fraværende p.g.a. sygdom. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og referent: 

Bente tilbød sig til begge dele og blev valgt. 

2. Godkendelse af dagsorden: 

Dagsordenen blev godkendt. 

3. Bestyrelsens beretning, v. formanden Lars Fynbo: 

Formanden havde indsendt følgende skriftlige beretning:  
 
” Ved generalforsamlingen 11. marts 2019 genvalgtes de siddende medlemmer. Bestyrelsens poster 
blev fordelt således: 
 
Formand: Lars Fynbo 
Sekretær og kasserer: Bente Hagelund 
Event Manager: Deepshikha Daga 
Frivilligkoordinator og hjemmeside: Lise Hagelund 
Praktikansvarlige: Sarah Nissen og Søs Nielsen. Mens Lise Hagelund er på barselsorlov fungerer 
Sarah og Søs også som frivilligkoordinatorer. 
 
Den 26. maj 2019 holdt vi for anden gang sommerfest i Anirudhs og Deepshikhas have i Lyngby. Vi 
fik igen en stor oplevelse ved at overvære børnene fra Deeps Dancing Divas og også sang og dans fra 
voksne indere. Som vanlig var der også indisk mad. Vi havde besøg fra Madhumita Bishnu fra 
Vestbengalen, der fortalte om den store udvikling, der finder sted på Shamayita Math bl. a. bygning 
af en stor skole for drenge til og med studentereksamen. Der var 110 voksne og 70 børn til 
sommerfesten. Desværre var vejret ikke med os og vi blev ramt af et par kraftige byger, men der var 
forinden gjort et stort arbejde med at rejse villatelt og købe pagodetelte, så arrangementet kunne 
gennemføres. Videoer fra sommerfesten kan ses på youtube. Søg på Deep's Dancing Divas. 
Sommerfesten gav et overskud på ca. 6.000 kr. og sammen med et flot bidrag fra den indiske sang- 
og musikfestival på Grønnemoseskolen den 2. februar på ca. 4.800 kr. har det været et godt år for 



bidrag til Shamayita Math. Vi er meget glade for den kontakt vi har fået til herboende indere ikke 
mindst de, der er blevet medlem af foreningen. 
 
De indsamlede midler går til driften af den landsbyskole i Darangpara, som Friends of Shamayita 
Math har finansieret bygningen af. Det er bl.a. til undervisningsmaterialer, skoleuniformer og -
tasker og et varmt måltid mad hver skoledag. 
 
8 medlemmer har tegnet sig som sponsor for et skolebarn. Det koster 700 kr. for et barn i 
landsbyskolen. For den videregående convent school (nu også for drenge) koster det 3700 kr. pr. år. 
 
Vi er løbende kontakt med Shamayita Math, så vi kan følge hvad der sker - det er med årene blevet 
til mange aktiviteter. Hvis man har lyst til en spændende og usædvanlig oplevelse, kan jeg anbefale 
et - kort eller langt - besøg. Det kan være for at finde ro en periode eller for at bidrage til 
aktiviteterne. Vi hjælper gerne med information. 
 
I regnskabsåret 2019 har foreningen overført 30.350 kr. til Shamayita Math. Foreningen har kun 
omkostninger til bankoverførsel, -konto og webhotel. 
 
Ved udgangen af 2019 havde foreningen 61 medlemmer.” 
 

Beretningen blev godkendt. 

4. Godkendelse af regnskab: 

Vores regnskab er godkendt og underskrevet af vores revisor.  

 Indtægter i alt: 28.966 kr, heraf 10.583 kr. fra de to events i hhv. februar og maj. 
 59 gamle medlemmer har fornyet deres medlemskab. 2 nye har meldt sig ind.  
 Udgifter:  

Vi donerer størstedelen af vores indtægter til Marang Buru skolen og har meget få 
administrative omkostninger (under 2 % af årets indtægter). 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Foreningens fremtid 

Vi drøftede især mulighederne for at afholde større arrangementer. Bestyrelsen har ikke 
ressourcer til at gennemføre større arrangementer lige p.t., og dette må altså vente til bestyrelsen 
eventuelt i fremtiden kan få støtte af mere arbejdskraft. Det er en situation, vi har været i 
tidligere, hvor vi også var nødt til at holde inde med indsamlings- og informationsarrangementer 
i en periode.  

6. Valg af bestyrelse og revisor 



Søs har meddelt, at hun ikke ønsker genvalg. Lars, Bente, Deepshikha, Sarah og Lise ville gerne 
genvælges, hvilket de blev. 

Ifølge vedtægterne skal regnskabet revideres af en revisor, der ikke må være medlem af 
bestyrelsen. Vi spørger vores nuværende revisor Niels Piil, om han vil genvælges. 

7. Bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år: 
- Finde nye medlemmer til foreningen 
- Finde nye medlemmer til bestyrelsen 
- Annoncering efter og rekruttering af frivillige 
- Opdatering af hjemmeside 
- Vedligeholdelse af medlemskartotek, nyhedsbreve m.v. 
- Korrespondance angående sponsorbørn med Shamayita Math 

 
8. Fastsættelse af kontingent 

Vi fortsætter med 100 kr. 

9. Forslag fra medlemmerne 

Der er ikke indkommet nogle forslag. 

10.  Eventuelt og nyt fra Shamayita Math 
 
Bente Hagelund holdt et oplæg om FOSM i foreningen Aktion Børnhjælp, der primært arbejder i 
sydøstindien. Aktion Børnehjælp var meget interesseret i vores og Shamayita Maths 
værdigrundlag. 
 
Foreningens medstiftere Søren og Anne Mia opholder sig på Shamayita Math for tiden sammen 
med deres 2-årige datter. 
 
En potentiel frivillig – Melissa er via Sarah i kontakt med Shamayita Math angående et ophold i 
2020, 
 
Bente planlægger et besøg i november 2020 
 
Christianshavn Slotsholmen Rotary Klub forventes at donere ca. 7500 kr. et ”dining-shed” til 
Marang Buru skolen i Dangapara. 
 
Referent: Bente Hagelund 

https://www.aktionboernehjaelp.dk/

