
Generalforsamling - referat

Tid: Torsdag d. 19. august 2021, kl.17:00-18:00
Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S.

1. Valg af dirigent. Bjarne Ølshøj Jensen blev valgt.

2. Valg af referent. Ellen Bangsbo blev valgt.

3. Formandens beretning (se selvstændigt dokument)

4. Bjørn Melgaard orienterer om status vedr. et kardiologiprojekt som ledes af Professor
Sam Riahi.
På initiativ og med finansiel støtte indsamlet af Sam Riahi (Ålborg Universitet) har hospitalet i 
Thimphu nu tilladelse og kapacitet til at udføre hjerteoperationer med f.eks. karudvidelser. Sam 
Riahi har selv indsamlet 1. mio. Dk kr. støttet af Karen Lise Jensen fonden. Der er købt udstyr, og 
bhutanesisk sundhedspersonale har modtaget undervisning i Bangkok i at kunne betjene det nye 
avancerede udstyr. Der mangler yderligere penge til projektet. 

5. Regnskab for 2020 blev godkendt. 

6. Budget for 2021 blev godkendt. 

7. Fremtidige aktiviteter (se formandens beretning). 
Bjørn Førde nævnte muligheden for at kontakte de danske organisationer ’Globale Seniorer’ og 
’Seniorer uden Grænser’ (ingeniører) her i Dk. 
Et medlem nævnte muligheden for, at vi arrangerede webinar med information om rejsemuligheder 
i Bhutan.
Bjørn Meldgård nævnte, at vi kunne arrangere webinar direkte med partnere i Bhutan.
Der blev diskuteret emner om: turisme, tekstiler/kultur, drivhusbrug og opbevaringsfaciliteter for 
eks. grøntsager, der fragtes mellem øst og vest Bhutan. At udvikle viden om bhutanesiske svampe.
Bjørn Førde nævnte at DIPD (hvor han tidligere var leder) udfaser alle aktiviteter i Bhutan ved 
udgangen af 2021 og også i Nepal i udgangen af 2022. Bjørn fortalte, at lederen af ’Bhutanese 
Network for Empowering Women’, Phuntsok, kommer til DK på invitation af bl.a. KULU 
(Kvindernes U-landsudvalg, https://kulu.dk). Han foreslår, at vi deltager med interesse i disse 
møder. Siden starten af 2012 kan man i Druk Journal aflæse en større interesse og fokus for 
kvinders forhold i Bhutan.



8. Valg til bestyrelsen (5-7 medlemmer og 2 suppleanter). Alle nuværende 6 bestyrelsesmedlemmer
ønskede genvalg og blev valgt. Michael Christian Jacobsen blev valgt som 7. medlem.
Bestyrelsen består herefter af:
Jan Mogensen, Henrik A. Nielsen, Megha Wangmo Hermann, Karina Leesukson, Ellen Bangsbo, 
Barbara Adler, Michael Christian Jacobsen.
Der var ingen, der stillede op som suppleanter.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Som revisor blev valgt Leif Nilsson. Der var ingen, der 
stillede op som revisor suppleant.

Oplæg af Freddy Svane, Danmarks ambassadør for Indien, Nepal, Bhutan, Sri Lanka og 
Maldiverne
Freddy Svane fortalte detaljeret om de bureaukratiske udfordringer ved at få bevilget Danmarks 
skrottede Astra Zenica vacciner til brug i Bhutan. 
Han talte om Bhutans store udfordring pt. med klimaforandringer, hvor gletsjerne smelter i bjergene
i Bhutan. Bhutan har brug for klimastøtte fra DK. Han talte om salget af vandkraft til Indien, der er 
som lidt ’omvendt charity’ til Indien, da Indien har størst fordel af disse aftaler. Han talte om 
’World Food Programme’. Bhutan forsøger at blive mere selvforsynende, så de ikke er så 
fødevareafhængige af Indien.
Turisme er den pt. største indtægtskilde i Bhutan, og dette erhverv har været lagt ned i over ét år. 
Mange unge er uden job, der sker en tilvandring fra land til by, og cafe kulturen er eksploderet i 
Thimphu.
Bistand: Indien er den største donor, men de fastholder Bhutan i et lukket greb. Japan er donor, men
Japan stiller færre krav til Bhutan. EU er en begyndende medspiller i støtte til Bhutan, Canada giver
bistand og Tyskland er en voksende donor. Støtten fra US er pt. noget uvis.
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