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Referat fra ordinær generalforsamling i Friends of Shamayita Math 
 

Torsdag den 20. marts 2014 kl. 19 hos Lars Fynbo. 

 

Til stede: Lars Fynbo, Bente Hagelund, Lise Hagelund, Signe Ravn Andersen, Connie Bonnor. 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Bente Hagelund blev valgt som dirigent, Lars Fynbo som referent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. vedtægterne, og at den fore-

slåede dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser. 

 

3. Bestyrelsens beretning ved formanden Lars Fynbo 

Efter generalforsamlingen 19/3 2013 fordelte bestyrelsen opgaverne med Lars Fynbo som formand, 

Bente Hagelund som sekretær, kasserer og arrangementskoordinator, Signe Ravn Andersen som 

frivillig-ansvarlig og Connie Bonnor som PR og info-ansvarlig 

 

Vi har i årets løb afholdt 2 arrangementer: 

 

Forårsarrangementet blev afholdt 9. juni på Otto Mønsted Kollegiet. Connie Bonnor fortalte om 

sine indtryk og erfaringer fra 4½ måneds ophold på Shamayitha Math og Poul Daugbjerg fra Iiinte-

rest fortalte om organisationens projekter i Vestbengalen. Der var også indisk mad og indsamling 

via et lotteri. 

 

Efterårsarrangementet afholdtes d. 16. november på Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7.  Med 3 

interessante foredrag ved Skye Løfvander om Mantra og mening med udgangspunkt i indisk musik, 

Sara Ridder om at støtte og sende frivillige lærere til en skole i Sydindien, og journalist Marie Ru-

nøe Møller fra Care Danmark fortalte om forhold for nepalesiske gæstearbejdere i Indien. Vores 

frivillige, Stine Dinesen, fortalte via Skype-forbindelse om de ting hun oplevede på Shamayita 

Math. Bestyrelsen har fået mange positive kommentarer til mødet. 

 

Ledelsen på Shamayita Math har givet udtryk for at de prioriterer frivillige fra Danmark meget højt, 

og det er derfor positivt, at der er fremgang i antallet. 

Connie Bonnor og Stine Dinesen var på længere ophold i 2013.  

For tiden er der 2 frivillige derude, og flere vil tage derud i løbet af året. 

En gruppe på 6 studerende fra RUC er i færd med et projekt, der vurderer muligheden for fasthol-

delse af lærere på Convent School. De har fået støtte til et besøg derude i løbet af foråret. 
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Vi har i 2013 indsamlet 21.784 kr. via arrangementer, årskontingenter og ikke mindst ekstra bidrag 

fra medlemmer. Vi har overført 20.900 kr. til Indien primært til børneskolen i Marang Buru, som vi 

oprindeligt finansierede. 

 

For Christianshavn-Slotsholmens Rotary Klub har vi identificeret et projekt til anskaffelse af ny 

skolemøbler til Monodeep, den lille skole for autistiske børn på Shamayita Math. Rotaryklubben 

har doneret 6000 kr. til dette formål. 

 

De indsamlede midler er lidt større end sidste år, medlemstallet er nogenlunde stabilt, men det kun-

ne være dejligt hvis begge dele kunne øges, så vi kunne gøre en større indsats. 

 

Vores næste arrangement bliver den 24. maj 2014 på Verdenskulturcentret. 

 

4. Nyt fra Shamayita Math 

Connie Bonnor berettede fra sit nylige besøg på Shamayita Math. 

 

De to frivillige, Christian Cramon, der underviser, og Morten Kristensen, der skriver speciale under 

sit ophold, trivedes udmærket. 

 

Skolemøbler til den lille autistskole, Monodeep, der er doneret af Christianshavn-Slotsholmens Ro-

tary Klub var under produktion. Connie havde besøgt værkstedet, der fremstillede dem. Vi kan af-

slutte projektet over for rotaryklubben, når vi har fået kopi af regningen og billeder af skolemøbler-

ne på plads på Monodeep.  

 

Pladsen foran Monodeep er blevet ryddet og jævnet. Der bliver lavet små havelodder, børnene kan 

dyrke, og det er hensigten at indrette en legeplads. 

 

Lederen af Monodeep har ideer til yderligere udvikling, bl. a. boliger hvor forældrene til det autisti-

ske eller psykisk syge barn kan bo sammen med barnet. 

 

Lise Hagelund fortalte, at de 6 studerende fra RUC, der skriver projekt om fastholdelse af lærere på 

Shamayita Math, har fået fondsstøtte, så de kan rejse ud og studere forholdene på stedet og gennem-

føre interviews. Det kan være et problem, at Convent School holder eksamen i marts og ferie en stor 

del af april. 

 

5. Forslag til ændring af vedtægternes § 2 

Forslaget udsendt sammen med indkaldelsen. Det fjerner omtale af indmeldelsesgebyr, der er blevet 

afskaffet, og klarificerer medlemskabets længde i relation til betalt årskontingent.  

Forslaget blev vedtaget. 

 

6. Godkendelse af regnskab 

Regnskabet er blevet revideret og fundet retvisende af vores revisor. Vi har haft en indtægt (kontin-

gent, aktiviteter og ekstra bidrag) på 21.789 kr. og sendt 20.900 kr. til skolen i Marang Buru. 
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7. Valg af bestyrelse 

Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af 4 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen. 

Connie Bonnor og Signe Ravn Andersen ønskede ikke genvalg. 

Lise Hagelund og Stine Mørch Dinesen blev valgt til bestyrelsen. 

 

8. Fastsættelse af kontingent for 2014 

Kontingentet blev fastsat til 100 kr. (uændret). 

 

9. Valg af revisor 

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

Niels Piil blev genvalgt som revisor. 

 

10. Bestyrelsens forslag til aktiviteter i 2014 

Der afholdes sommerarrangement 24. maj 2014 i Verdenskulturcentret, Nørregade 7. Programmet er: 

 Velkomst og info om Shamayita Math 

 Ph.d. Stine Simonsen Puri fortæller om spiritualitet og seksualitet hos unge kvinder, der ud-

danner sig i den klassiske indiske danseform bharatanatyam. 

 Stine Dinesen, der var frivillig på Shamayita Math i 2013, fortæller om sit ophold 

 Kammakvartetten spiller messingblæsermusik 

 Silke Mechlenburg der er formand og stifter af foreningen ”Byg en skole”, fortæller om, hvordan 

foreningen arbejder med skolebyggeri i Guatemala. 

 Stort kage-kaffe ta´-selv bord for 50 kr. 

 

Plakater og flyers er trykt af Verdenskulturcentret, der også er behjælpelig med annoncering. 

 

Ud over de to frivillige, der for tiden er på Shamayita Math og de seks projektstuderende fra RUC, 

har tre lærerstuderende til hensigt at tage af sted til august og måske en sygeplejerske til oktober. 

Morten Kristensen kommer tilbage til Shamayitha Math senere på året efter et ophold i Kina. 

Det er meget opmuntrende at flere ønsker frivillig-ophold, og den nye bestyrelse vil fortsætte be-

stræbelserne på at skaffe frivillige.  

 

11. Forslag fra medlemmerne 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

12. Eventuelt 

Efterhånden som flere og flere fra Friends of Shamayita Math har været på frivilligophold eller be-

søgt Shamayita Math vil det være nyttigt med en oversigt. 

Mothers fra Shamayita Math har givet udtryk for, at de gerne vil besøge København i år. I givet fald 

skal der laves et passende program.  

 

Referent: Lars Fynbo 

 

http://bygenskole.dk/
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