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Referat ordinær generalforsamling i Friends of Shamayita Math 

 

Tid:  

Mandag d. 11. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00 

 

Sted:  

Generalforsamlingen blev afholdt hos Deepshikha Daga, Lyngbyvej 263B, 2900 Hel-

lerup 

  

Deltagere: 

Til stede var: Lars Fynbo, Sarah Nissen, Christine Søs Nielsen, Deepshikha Daga og 

Bente Hagelund. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, og Bente Hagelund blev referent. 

 

2. Bestyrelsens beretning, v. formanden Lars Fynbo  

Ved generalforsamlingen 5. marts 2018 genvalgtes de siddende medlemmer og ny-

valgt blev Deepshikha Daga. Bestyrelsens poster blev fordelt således: 

 

Formand: Lars Fynbo  

Sekretær og kasserer: Bente Hagelund 

Event Manager: Deepshikha Daga 

Frivillige og hjemmeside: Lise Hagelund 

Praktikansvarlige: Sarah Nissen og Søs Nielsen. 

 

Gennem Deepshikhas netværk har foreningen fået kontakt til mange herboende inde-

re, hvoraf flere er blevet medlemmer af foreningen. Det er vi meget glade for, da det 

giver en bredere kontakt og forståelse for indisk kultur. Det medfører også at refera-

ter og nyhedsbreve udsendes på både dansk og engelsk. 

 

Den 27. maj 2018 holdt vi en sommer- og støttefest i Deepshikhas og Anirudhs have 

i Lyngby. Børnene fra danseskolen "Deepshikhas divas" dansede så det var en fornø-
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jelse og der var indisk sang og musik og indisk mad. Der var stor tilslutning, ca. 125 

deltagere og der blev et pænt overskud til Friends of Shamayita Math. Vi gentager 

successen i år den 26. maj og håber på lige så mange - eller flere - deltagere. Nærme-

re oplysninger udsendes. 

 

Den 2. februar d. å. afholdtes en indisk festaften på Grønnemoseskolen i Gladsaxe, 

hvor temaet var "A Journey Through The Golden Era" med populære sange af den 

indiske komponist R. D Burman. Der var også dans af Deepshikhas Divas. Der blev 

sunget af hjertens lyst til stor glæde for både de optrædende og tilhørerne. Der var 

stor indisk buffet med både vegetariske retter og retter med kød. Det var en meget 

vellykket aften. Arrangørerne havde doneret evt. overskud til Friends of Shamayita 

Math. Det beløb sig til 4782 kr., hvilket vi er meget taknemmelige for.  

 

Siden sidste generalforsamling har sekretæren besøgt Shamayita Math og en familie 

har afholdt sit andet besøg. Bente Hagelund fik lejlighed til at besøge landsbyskolen, 

som vi støtter og hilse på sponsorbørnene. Bente besøgte også projekter som rotaryk-

lubben på Christianshavn har finansieret bl. a. børnebeskyttelseskomiteer. Man er al-

tid velkommen derude. Det gælder også jeres venner og bekendte. Det er en meget 

stor oplevelse og foreningen står rede til at hjælpe med råd og kontakter. 

 

7 af vores medlemmer har tegnet sponsorat for et skolebarn i landsbyskolen (Det ko-

ster 700 kr. om året). Nogle af børnene er blevet så store at de skal til at fortsætte i 

den videregående skole "Convent School". Man er i færd med at opføre en ny skole 

så drengene også kan fortsætte i convent school i lokalområdet, og ikke skal rejse 

hjemmefra for at fortsætte skolegangen. Jeg håber sponsorerne vil fortsætte med at 

støtte i convent school (det koster 3700 kr.) eller overføre sponsoratet til et andet 

barn. 

 

I regnskabsåret 2018 har foreningen overført 26.750 kr. til Shamayita Math. Forenin-

gen har kun omkostninger til bankoverførsler og webhotel. 

 

Hvis man ønsker at modtage aktuel information fra Shamayita Math, kan man blive 

medlem af Friends of Shamayita Math facebook-gruppe. 

 

Ved udgangen af 2018 havde foreningen 75 medlemmer - en lille fremgang.  

 

Beretningen blev godkendt. 
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3. Godkendelse af regnskab (se vedhæftet bilag)  

Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Valg af bestyrelse og revisor 

Den eksisterende bestyrelse bestående af Sarah, Søs, Lars, Bente og Deepshikha var 

alle interesserede i at fortsætte. Lise er p.t. på barselsorlov, og vi vil spørge, om hun 

vil fortsætte i bestyrelsen (men p.t. på barselsorlov). 

 

Vi kontakter foreningens medlem Niels Piil for at høre, om han vil fortsætte som re-

visor. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Vi holder kontingentet på 100 kr.   

 

6. Bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.  

 

Bestyrelsen har allerede tidligere besluttet at gentage successen fra 2018 med en 

sommerfest  Deepshikhas have. Datoen er fastsat til søndag d. 26. maj om eftermid-

dagen.Vi drøftede forskellige emner i den anledning: 

 Planlægningsgruppe. Der blev nedsat en planlægningsgruppe bestående af Deepshi-

kha, Søs, Sarah og Lars. De vil snarest holde et møde og fordele opgaverne, herunder 

motivere andre til at hjælpe til. 

 Mad. Vi magter ikke selv at lave mad, men det er meget vigtigt med et tilbud om 

mad. Deepshikha spørger en kvinde, hun kender fra Bollywood-festivalen, om hun 

vil stille en stand op for egen regning og risiko.  

 Vejret. Vi må have en plan B, hvis det ser ud til dagsregn. Vi kan formentlig låne 

kantinen på Søs’ arbejdsplads. 

 Betaling. Søs eller Sara åbner en speciel box i Mobilepay, udelukkende til dette ar-

rangement. Prisen bliver 50 kr. for voksne og gratis for børn. (Det er så uden mad). 

 Invitationer. Der skal laves et event på Facebook og en mail med invitationer. Plan-

lægningsgruppen ordner dette. 

 Indslag på dagen. Udover optræden fra Deeps Dancing Divas kunne man invitere be-

søgende Madhumita Bishnu og de frivillige Martin og Kim til at holde korte indlæg. 

Videosessionen i kælderen virkede også rigtig godt sidste år. 

 

7. Forslag fra medlemmerne.  

Det var ikke indkommet nogen forslag. 
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8. Eventuelt 

Der er et problem med den seneste bankoverførsel fra december 2018, der ikke er nå-

et frem til Shamayita Math endnu. Vi arbejder sammen med vores bankforbindelse 

på at identificere og løse problemet, men indtil dette er sket, vil der ikke blive over-

ført yderligere midler til Indien. 

 

Mødet sluttede kl. 21.00 

 
------------------------------ 

 

 


