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Generalforsamling torsdag den 23.01.2020  

 

GENERALFORSAMLING 

Tid: Torsdag den 23. januar 2020 

Sted:  Biblioteket 

 

Mødeleder:  Linda Thanild 

Dirigent:  Anne Marie (Rie) Christiansen  

Referent: Jette Zachariasen 

Fremmødt: 35 medlemmer 

 
Referat: 

Velkomst v. Linda Thanild 
 

Valg af dirigent, referent. 
Rie, dirigent - Jette ref.  

 

Rie konstaterer: 
Generalforsamlingen er lovligt varslet. Blev vedtaget på sidste generalforsamling. 

Dagsordenen er kendt, står under vedtægter på  I&U´s hjemmeside.  

 

Formandens beretning. (Linda) 
Følgende punkter nævnes: 

• Foreningen har pt 277 medlemmer. 

• I 2021 fylder foreningen 30 år. 

• Fællesforedraget med Per Dahl måtte aflyses. Harmonika Lis og Eva trådte til med fin 

underholdning. 

• Dawn Chorus er blevet en tradition. Der var god tilslutning. 

• 54 deltagere på Løgumkloster Højskole - fint arrangement. 

• 42 deltagere på turen til Azorerne  – fin tur. 

• Fællesforedraget med Stig Nørregaard blev indholdsmæssigt anderledes end aftalt. 

• Forventningerne til foredraget om ”Moderne slaveri” blev ikke indfriet. 

• Kirkebesøget i Fiskbæk var på alle måder i top. 

• Sangholdet har over 40 medlemmer. 

• Livsinspiration: Der er 2 hold. 

• Senior dans:  Det går godt, super instruktør. – Der er plads til flere. 

• Stor tilslutning til IPad/IPhone kurset. 

• Læsekredsen fungerer godt. 

• Mandegruppen er blevet stor. 

• Guidet læsning. Der er plads til flere på holdet. 

• Der er pause i traveturene. Ikke den store tilslutning. 

• God tilslutning til Cykelturene. 

• Der kommer stadig tilbud om billetter fra Tinghallen. 

• Foreningernes hus’s fremtid er uvis. 

 

Beretningen godkendt uden kommentarer 
 

 

Godkendelse af revideret regnskab 

Poul Zachariasen gennemgik det uddelte ark med resultatopgørelsen for regnskabet 2019. 

Regnskabet godkendt uden kommentarer.  

 

Budget for 2020 

Poul Zachariasen gennemgik det uddelte ark med budgettet for 2020. 

Budgettet godkendt. 

 

Idé- & Udviklingscenter 
for 

 Viborg Pensionister 
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Mona: ”Brug en del af kapitalen på jubilæumsfesten”. 

Linda:  

- Vi påtænker et arrangement, hvor deltagerne selv betaler for maden. 

- Det står i vedtægterne, hvad der skal ske med kapitalen, hvis I&U stopper. 

- Hvis der kommer noget uforudset, er det godt med en lille formue. 

Lithen: 

- Skal vi have nye sangbøger, når den nye højskolesangbog udkommer? 

Linda: 

- Vi påtænker at søge fonde til det. 

Rie orienterer herefter om vedtægternes regler for opløsning af foreningen. 

 

 

Fastsættelse af kontingent:  

Linda: Foreslår at kontingentet fortsætter uændret – også for de små hold 

Forslaget godkendt. 
 

Kontingentet forbliver uændret. 

 

Indkomne forslag:   Ingen 

 

Forslag til fremtidige aktiviteter 
Ingen forslag.  

Linda orienterer om planlagte aktiviteter: 

- Fællesforedrag: Brian Lange. 

- Foredrag om opera med Marianne Bro Jørgensen. 

- Operabio. 

- Højskoleophold på Bornholm- endnu plads til flere. 

- Fællesforedraget med Eva-Maria Schultz er udsat til efteråret. 

- Dawn Chorus søndag den 24. maj. 

- Seniorfolkemødet 24.juni ( der er bestilt telt) 

- Fællesforedrag med to journalister den 10. september. 

- Tur til Syditalien 21.-28. september. 

- Kirkebesøg:  Houlkærkirke den 3. december. 

- I&U har 30 års jubilæum i januar 2021.  

Andet: 

Linda orienterer om lokaleforholdene: 

- Vore betingelser på biblioteket er blevet begrænset. 

- Ang. et kommende Foreningernes Hus på Vævervej. Pt. er der styr på timer og lokaler, men økonomien 

  er endnu ikke afklaret. Det drejer sig bl.a. om penge til rengøring, pedel mm. Kommunen vil pt. ikke  

  finansiere disse opgaver. 

Gunnar: 

- Det kan vel blive dyrere, hvis vi skal et andet sted hen. 

Linda: 

- Hvis vi skal flytte, skal kommunen anvise os tilsvarende lokaler. 

- De frivilliges Hus kan benyttes, hvis vi er i lokalemangel. 

  

Valg til Bestyrelsen  
Studiekredsdeltagernes 3 medlemmer er på valg.  

Rie, Hold 2 (genvalgt) 

Inga Uhde, Hold 13 (genvalgt) 

Bente Søltoft, Hold 7 (genvalgt) 

 

Suppleanter:  

Ingrid Bach, Hold 7 

Ellen Hansen, Hold 13 (genvalgt). 

 

Lærerne udpeger selv deres to repræsentanter. 
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OBS! 

Punkt 9 på dagsordenen udgår, da revisionen ifølge tidligere beslutning foretages af Peter Schøler.  

Der var fuld tilslutning til dette. 

 

Eventuelt 

Poul: 

- Husk først at indbetale kontingent i det nye år. 

 

 

Næste generalforsamling: 

 

 

 Torsdag den 28. januar 2021 kl. 1700 på Biblioteket. 
 

 

      / for referatet 

Jette Zachariasen 

 

_________________________          _________________________ 

              Linda Thanild  Anne Marie Christiansen 

       

 

 

_________________________          _________________________ 

              Bente Søltoft              Inga Uhde 

 


