
Referat, generalforsamling Friends of Shamayita Math 

Dato: 18.03.2015 kl. 19.30 – 21.00. 

Deltagere: Lars Fynbo, Signe Dinesen, Bente Hagelund, Lise Hagelund, Vasanthi 

Holmen og Claes. 

Referent: Lise Hagelund  

Dirigent: Bente Hagelund 

1. Valg af dirigent og referent 

Bente og Lise vælges uden indsigelser.  

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt.  

3. Bestyrelsens beretning, ved formanden Lars Fynbo      

 

Efter generalforsamlingen 20/3 2014 fordelte bestyrelsen opgaverne på følgende må-

de: 

Formand:                                                        Lars Fynbo 

Frivilligansvarlig:                                              Stine Mørch Dinesen 

Sekretær og kasserer:                                     Bente Hagelund 

Arrangementsansvarlig:                                   Lise og Bente Hagelund 

Kontakt til universiteter og andre læreanstalter:  Lise Hagelund og Stine Mørch Dinesen 

Hjemmeside:                                                    Lise Hagelund 

Facebook:                                                        Bente Hagelund  

 

Connie Bonnor og Signe Ravn Andersen havde ikke ønsket genvalg. Signe lovede at 

støtte med allerede udsendte frivillige og opdateringer på frivilligjob.dk. 

 

Vi har i årets løb afholdt to arrangementer: 

 

Vi holdt vort årsmøde den 24. maj på Verdenskulturcentret på Nørre Alle. Ph.d. Stine 

Simonsen Puri fortalte om spiritualitet og seksualitet hos unge kvinder, der uddanner 

sig i den klassisike indiske danseform, bharatanatyam. Stine Mørch Dinesen fortalte 

om sit 3-måneders ophold på Shamayita Math, hvor hun bl.a. hjalp til på den lille au-

tistskole, Monodeep. Endelig underholdt Kammakvartetten med blæsermusik. 

 

Efterårsarrangementet afholdtes 25. oktober, ligeledes på Verdenskulturcentret. Chri-

stian Cramon, der studerer international udvikling og kultur fortalte om sit ophold på 

Shamayita Math i foråret. Vi havde formået den herværende Bengali Cultural Associa-

tion til at præsentere et bengalsk program med traditionelle sange og danse, der også 

omfattede en børnegruppe. Alle optrædende var iklædt smukke indiske dragter. 

 

Bestyrelsen finder, at det var udmærkede arrangementer, men må også erkende at det 

i en travl tid er vanskeligt at samle tilstrækkelig antal medlemmer til arrangementerne, 

http://frivilligjob.dk/
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så anstrengelserne med at arrangere står mål med udbyttet. 

 

Shamayita Math er meget interesserede i danske frivillige og besøgende. Siden sidste 

generalforsamling har der været 2 frivillige, 8 studerende og 5 besøgende fra Danmark. 

To lærerstuderende fra Metropol, Søs Nielsen og Sarah Nissen, var så tilfredse med 

det udbytte, de fik af opholdet, at de nu har medvirket til at der indgås en formel aftale 

om praktikophold mellem Professionshøjskolen Metropol og Convent School på Sha-

mayita Math. En sådan aftale opfylder de nye krav til praktikophold for lærerstuderen-

de. Bestyrelsen anser dette som en meget glædelig udvikling med stort potentiale.  

 

I 2014 har vi indsamlet 19.700 kr. til Shamayita Math. Pengene kommer fra kontingen-

ter, frivillige bidrag og overskud fra arrangementerne. De bruges primært til den lands-

byskole i Marang Buru, som vi oprindelig bekostede. Pengene går til skolebøger og 

undervisningshjælpemidler, skoleuniformer og et dagligt varmt måltid mad til eleverne. 

På grund af administrative problemer i forbindelse med bankoverførsler (vores hidtidige 

bank er blevet fusioneret), blev der kun overført 10.539 kr. til Marang Buru skolen i 

2014. Den sidste portion på 7.959 kr. blev returneret fra den indiske bank. Beløbet er 

overført til 2015 regnskabet og er sendt til Marang Buru skolen i marts 2015. 

 

Sidste forår samarbejdede vi med Christianshavns Slotholmens Rotaryklub, der done-

rede 6000 kr. til nye skoleborde  til Monodeep, skolen for autistiske børn på Shamayita 

Math. I forlængelse heraf har rotarykubben dette forår doneret yderligere 9000 kr. til 

anskaffelse af legepladsudstyr til Monodeep. 

 

Det indsamlede beløb er lidt mindre end i 2013. Vi glæder os over donationerne fra Ro-

tary og over at medlemstallet er øget med 7, så vi nu er oppe på 70 medlemmer. 

 

Vores hjemmeside www.friendsofshamayitamath.dk er blevet opdateret med en en-

gelsk version. 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 

4. Nyt fra Shamayita Math.  

Vi er blevet kontaktet af Shamayita Math om en svensk pige, der gerne vil i praktik.  

Vi tog snakken op om unge piger på Shamayita Math. Mothers på Shamayita Math har 

udtrykt bekymring for meget unge, uerfarne piger, der rejser alene til Math. De ønsker, 

at piger kommer to eller flere.  

5. Forslag om ændring af vedtægternes § 3.  

Nuværende formulering: Foreningens daglige ledelse varetages af en besty-

relse på 4 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 

Foreslået formulering: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse 

på mindst 3 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.  

http://www.friendsofshamayitamath.dk/


 

3 

 

Begrundelse: Den nuværende bestyrelse finder det ikke hensigtsmæssigt, at 

der altid skal være 4 medlemmer af bestyrelsen. I visse år kan det være for-

målstjenligt med flere, i andre år med færre.  

Forslaget om vedtægtsændring blev vedtaget. 

6. Godkendelse af regnskab (se vedhæftet bilag)  

Bente gennemgik regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt. 

7. Valg af bestyrelse, jfr. pkt. ovenfor. 

Søs og Sarah vælges ind. 

Lars, Bente og Lise fortsætter i bestyrelsen. 

Stine træder ud af bestyrelse. 

Den nye bestyrelse blev godkendt.  

8. Fastsættelse af kontingent for 2015.  

Kontingentet fortsætter med de 100 kroner. Vi drøfter i løbet af 2015 om beløbet even-

tuelt skal hæves i 2016.  

9. Valg af revisor. Ifølge vedtægterne skal regnskabet revideres af en revisor, der 

ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Niels Piil blev valgt som revisor. 

10. Bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.  

Bestyrelsen vil fokusere på at få en formel praktik-aftale med Metropol til at køre, og 

være servicemindede overfor personer, der kontakter os med henblik på frivilligt arbej-

de, praktik eller opgaveskrivning. Derudover vil vi fokusere på at opdatere hjemmesi-

den og uddybe informationer her.  

Derudover har bestyrelsen valgt at holde pause i at afholde de halvårlige arrangemen-

ter på grund af det store arbejde med disse arrangementer.  

11. Forslag fra medlemmerne.  

Vi havde besøg af et medlem og en gæst, der diskuterede et muligt arrangement til 

støtte for kvinder i Indien. Vores medlemmer er meget velkomne ved det eventuelle 

arrangement 15. august. Nærmere information udsendes senere. 
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12. Eventuelt 

Der er ikke noget til eventuelt.  

 


