
Venskabsbyforeningen Them-Gulbene

Referat
Ekstraordinær Generalforsamling torsdag den 26. august kl. 19.30 i Toftebjerg Medborgerhus

Deltagere: 9 (alle stemmeberettigede)

Næstformand Ole Pedersen bød velkommen, da formanden Niels Uldall havde fået forfald.

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Niels Schjørring
Niels Schjørring blev valgt som dirigent som konstaterede, at indkaldelsesfristen blev overholdt. Og 
dermed gyldigheden i den ekstraordinære generalforsamling. 

2. Bestyrelsens beretning om aktiviteter siden den ordinære generalforsamling
Næstformand Ole Pedersen  fremlagde beretningen på vegne af formanden Niels Uldall Jessen. I be-
retningen blev blandt andet nævnt:

”Ved den ordinære generalforsamling 9. juni 2021 blev det besluttet enstemmigt at opløse Venskabs-
byforeningen og standse Venskabsaktiviteterne med Gulbene Kommune på grund af manglende op-
bakning i befolkningen og fra foreninger og institutioner i Them gl. kommune
samt manglende politisk og økonomisk støtte fra Silkeborg Kommune. 

Der er den 10. juli sendt  brev til Gulbene Byråd om beslutningen om opløsning af Venskabsbyforenin-
gen og standsning af venskabsaktiviteterne med Gulbene Kommune. Den 4. august modtog vi et brev 
fra Gulbene Byråd ved borgmester Andis Caunitis som svar på vores meddelelse, som de udtrykker 
forståelse for. Og samtidig udtrykker deres værdsættelse af alt hvad vi har opnået gennem næsten 30 
års venskabsforbindelse af mødet med en anden kultur og lært om god praksis i kommunal admini-
stration samt givet børn og lærere lejlighed til optræde og besøge et andet land.

Den 20. august har vi,  som vedtaget på den ordinære generalforsamling, overført donationer på 2 
x 5000 kr. til Gulbene Kommunes Seniorers Sammenslutning ”Atspulgs5” og til Gulbene Evangelisk 
Lutherske Kirkes fremtidige projekt med at opføre et kirketårn.

Egnsarkivet for Them gl. Kommune vil gerne modtage arkivalier i revideret udgave. Hjemmesiden 
overføres til Kahrs firma domæn. 
Vi skylder Antra Kahr stor tak for mange års ajourføring af hjemmeside på både dansk og lettisk.

Efter afslutning af regnskabet skal dette indsendes til Silkeborg Kommune sammen med meddelelsen 
om opløsning af Venskabsbyforeningen og standsningen af foreningens venskabsaktiviteter med Gul-
bene Kommune”

Beretningen blev taget til efterretning og dermed godkendt.

Forslag til brev til Silkeborg Kommune blev ligeledes taget til efterretning.

3. Regnskab for afvikling af foreningen



Regnskabet blev gennemgået. Efter uddeling af de i beretningen nævnte bevillinger, 2x5.000 kr.  ud-
gør den resterende kapital kr. 14,25. Heri er indeholdt anslåede udgifter til afvikling af ekstra ordinær 
generalforsamling med 1.300 kr. Der vil, når disse udgifter er kendte, blive reguleret med de faktiske 
beløb.    

Den herefter endelige kapital vil blive afregnet til Silkeborg Kommune. 

Regnskabet blev taget til efterretning og dermed godkendt..

4. Bekræftelse af beslutning om opløsning af foreningen
Der var enstemmigt opbakning til at lukke foreningen. 
Herefter erklæredes foreningen for nedlagt. 

5. Valg af bestyrelse og revisor bortfalder

6. Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt. 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen

Referent: Erling Birkbak, 27. august 2021

Dirigent: Niels Schjørring, 27, august 2021.


