
 
 

Referat af Generalforsamling  

Tid: Torsdag d. 24. marts 2022, kl.18:00-19:00 

Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø 

  

 

Dagsorden og referat 

 

Tilstede 20 fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen. 

  

1. Valg af dirigent. Bjarne Jensen blev valgt. 

2. Valg af referent. Ellen Bangsbo blev valgt. 

3. Formandens årsberetning fra sidste generalforsamling 31 august 2021 indtil nu. (vedhæftet). 

Årsberetningen for 2021 blev godkendt. 

4. Aflæggelse af regnskab for 2021 (vedhæftet). Regnskabet for 2021 blev godkendt. 

5. Budget for 2022 (vedhæftet). Budget for 2022 blev godkendt. Men restbeløb fra CISU mangler at 

blive indskrevet. 

6. Fremtidige aktiviteter. 

Globale seniorer i Bhutan. Evt. med kontakter til Ukraine og Danmark. Henrik A. Nielsen og Ellen 

Buch-Hansen er interesseret i emnet. 

Bhutan Street Fashion projektforslag med besøg i DK af Bhutan designer og blogger Karma 

Tshering Wangchuk. Barbara Adler og Pernille Askerud inviterer ham til at besøge Danmark i 

august i forbindelse med modeugen. 

Udstilling med ’Hverdagsting fra Bhutan’. Ellen Bangsbo er tovholder sammen med Jan Mogensen. 

Planlagt arrangement af en mindre udstilling evt. på biblioteker i København, Ålborg og et sted på 

Fyn. Foreningens medlemmer bidrager med lån af ting til udstillingen. 

Forslag om at invitere grundlægger af Loden Foundation Dr. Lopen Karma Phuntsho til Danmark. 

Sandsynligvis juli / august, hvor han forventes at opholde sig i Europa. 



 
Visning af Bhutan filmen ’Lunana – a yak in the classroom. Arrangeret af Grand biografen 5. maj. 

 

7. Valg til bestyrelsen (5-7 medlemmer og 2 suppleanter)  

Hele bestyrelsen er på valg hvert år.  

Til bestyrelse blev valgt: Jan Mogensen, Henrik A. Nielsen, Megha Wangmo Hermann, Ellen 

Bangsbo, Barbara Adler, Michael Jacobsen, Leif Nilsson. Suppleant: Pernille Askerud. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Per Elowsson blev valgt som revisor. Ingen revisor suppleant 

blev valgt. 

Evt.  

Forslag om anvendelse af solar-cookers i Bhutan. Michael Jacobsen undersøger mulighederne. 

Et medlem udtrykte ønske om, at bestyrelsen sender ’reminder’ ud om indbetaling af årligt 

kontingent. 

Vores hjemmeside bør være bedre opdateret. 

 

 

Bestyrelsen konstituerede sig kort efter generalforsamlingen således: 

Formand: Jan Mogensen 

Kasserer: Leif Nilsson 

Nr. 3. underskriftberettiget: Henrik A. Nielsen 

Bestyrelsesmedlemmer: Megha Wangmo Hermann, Ellen Bangsbo, Barbara Adler, Michael 

Jacobsen. 

Suppleant: Pernille Askerud 

 

Efter generalforsamlingen åbent årsmøde med præsentation af projekt: 

’Bhutan Street Fashion’ og ’Social Media Landscape’ af Pernille Askerud og Barbara Adler. 

 



 
Pernille Askerud og Barbara Adler præsenterede et projekt som venskabsforeningen forventer at 

starte op i løbet af indeværende år: Kultur Udvikling og Sektor Analyse. 

Med henvisning til erfaringer fra projekter implementeret af UNDP, UNESCO og UNIDO i Bhutan 

mellem 2006 og 2010, vil Pernille Askerud tale om det potentiale, der ligger i at tilvejebringe og 

publicere data om kunsthåndværkerne og deres arbejde. Data studierne var et strategisk element i at 

ændre opfattelsen af for eksempel væverskernes arbejde som en vigtig kulturbærende, men 

økonomisk uinteressant, aktivitet, til i stedet at se væverne som en separat økonomisk sektor, der 

kan udvikles og blive basis for en væsentlig økonomisk udvikling med den rette støtte og 

investering. 

 

 


