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Bestyrelsens beretning:
Er en status over det arbejde, der er udført, de resultater som vi har opnået og til
sidst de ønsker vi har for fremtiden.

Bestyrelsen:
Generalforsamlingen I 2021 (var p.g.a. Coronaen udsat til d. 24. sept. 2021)
Lene Storm og Erik Brøndum blev genvalgt til bestyrelsen
og Mie Knudsen og Tove Brøndum som suppleanter
Bestyrelsen konstituerede sig med Lene Storm, formand. Poul Hyldgaard, 
næstformand.
Jonna Sørensen, kasserer. Else Jensen, sekretær. Erik Brøndum, 
bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesarbejde:
I 2021 har der ud over planlægningsmøder for vores aktiviteter i.f.m. 
juletræssalg, og administrering af CISU midler, kun været holdt to ordinære 
bestyrelsesmøder.

Medlemmer:

Medlemstallet er opgjort til 52 medlemmer. Det er glædeligt, at vi synes at have 
opnået en trofast medlemsskare 
Bestyrelsen er dog opmærksom på, at vi fortsat skal have fokus på 
medlemshvervningen.
Ligeledes skal der aktivt gøres en indsats for at bevare de medlemmer, som vi 
har.

Projekter:
Plant et træ i Himalaya har tre igangværende projekter. Træplantningsprojektet
i Kotli, som oprindeligt startede organisationen.

Træplantningsprojekt i landsbyen Chittai , som er startet i 2021 financieret af 
dels PETIH dels lokale bidrag.

Udviklingsprojekt i Sakar, et tre årigt projektforløb, der er støttet af CISU.



Besøg på projekterne

I 2021 har det ikke været muligt at besøge projekterne i Indien på grund af 
Coronasituationen. 
Hvis det overhovedet bliver muligt, vil Poul og Erik besigtige projektet i 
september 2022, og i 2023 vil vi planlægge en tur for interesserede medlemmer.

For Mahila Haat har det ligeledes været en stor udfordring, at projektområdet 
ikke kunne besøges i en lang periode. Landsbyens beboere har i første halvdel 
af 2021 været delvis afsondret. Mange af de landsbyboere, der var flyttet til 
byen, kom tilbage for at undgå pandemien, så der har været mange flere munde
at mætte, men også flere hænder til at udføre arbejdet med tilplantningen. 
Derfor har det vist sig, at plantningen af træer på bjergsiderne næsten er gået 
bedre end tidligere år.
Desuden er landsbyboerne blevet klar over, at det er nødvendigt at være 
selvforsynende med grøntsager og høns. Det har vi i PETIH støttet gennem 
CISU projektet.
Kommunikationen imellem MH og PETIH foregår stadig online, men det erstatter
ikke et fysisk møde, 

  MH og PETIH vurderer, at der vil være brug for at forlænge   
projektperioden med foreløbigt 6 mdr.  

CISU projektet i Coronatiden
 

I første halvdel af 2021, hvor det på grund af Pandemien ikke var muligt for 
Mahila Haat at afholde møder og kurser vedr. emnet ” kvindelige farmeres 
rettigheder”, er der blevet arbejdet med nye dyrkningsmetoder og nye afgrøder, 
som havde formålet at dyrke mad til de mange flere mennesker, der pludselig 
var i landsbyen.
Da pandemien lettede i sommeren, gik Mahila Haat straks i gang med at 
arrangere møder imellem landsbyens beboere, kvinder fra nærliggende 
landsbyer og officielle embedsmænd for at gøre opmærksom på kvindernes 
rettigheder som farmere.

Træplantningsprojektet:
Igennem året 2021 har tilplantningen været aktiveret væsentligt. De træer ved 
landsbyen Siim Kotli, som blev beskadiget ved branden sidste år, er blevet 
erstattet med nye planter og området for tilplantningen er blevet udvidet med 
nye træer.
I området ved Sakar ( CISU landsbyen) er der påbegyndt tilplantning svarende 
til indsatsen ved Siim Kotli. 
På bjergskråningerne ved Chittai er projektet med indhegning, tilplantning, 
gravning af render og bassiner til ledning og opbevaring af vandet påbegyndt. 
Alt sammen finansieret af penge fra Plant et træ i Himalaya.



Juletræs salg:
I december 2021 solgte vi igen juletræer fra gården i Adelgade 33. Gården blev 
omdannet til en Nisseskov og portrummet blev pyntet med halmballer, nisser og 
lys. Med annoncering på Facebook og udsendt mail til alle medlemmer. Salget 
var lidt mindre end sidste år, men vi fik dog en fin indtjening. Folk er meget 
traditionsbundne i forbindelse med købet af deres juletræ. Gamle kunder og 
mange nye fandt vejen forbi for at købe deres juletræ og for at støtte projektet. 

Udsendte penge til Projektet: I januar 2021 blev der udover CISU pengene 
udsendt 30.000,- kr. Beløb som kommer fra indbetaling af medlemmernes 
kontingent, juletræssalget og salg af tomatplanter.
Med bevillingen fra CISU er udviklingsprojektet sikret stabilitet i hvert fald 2 år 
frem. 

I bestyrelsen skal vi fortsat arbejde med:
- Styring af projektet så det tilgodeser CISUS krav.
- Ansøgning af fonde og firmaer
- Medlemshvervning
- Juletræssalget i gården Adelgade 33, skal gøres mere kendt
- Salg af tomatplanter
- Nye Ideer! Læg hovederne i blød!

Tak for indsatsen:

Bestyrelsen har i sit arbejde mødt megen velvilje fra rigtig mange mennesker, 
som vi skylder megen tak.
Vi siger tak til John Bang, som passer vores flotte hjemmeside
og til vore trofaste medlemmer.


