Venskabsbyforeningen Them-Gulbene
Beretning ved ekstraordinær generalfosamling torsdag 26. august 2021 i Toftebjerg Medborgerhus.
Ved den ordinære generalforsamling 9. juni 2021 blev det besluttet enstemmigt at opløse
Venskabsbyforeningen og standse Venskabsaktiviteterne med Gulbene Kommune på grund af
manglende opbakning i befolkningen og fra foreninger og institutioner i Them gl. kommune
samt manglende politisk og økonomisk støtte fra Silkeborg Kommune.
I følge foreningens vedtægter skal den beslutning bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling
som afholdes mindst 4 uger efter. Derfor er vi samlet til ekstraordinær generalforsamling i dag.
Efterfølgende har jeg den 10. juli sendt et brev til Gulbene Byråd om beslutningen om opløsning af
Venskabsbyforeningen og standsning af venskabsaktiviteterne med Gulbene Kommune – og udtrykt
vores glæde og taknemlighed over alt det, vi har oplevet ved de gensidige udvekslingsbesøg og
møder med folk fra Gulbene igennem årene.
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 administration samt givet børn og lærere lejlighed til optræde og
besøge et andet land.
Samtidig spørger de om, hvor de i fremtiden kan henvende sig i Silkeborg Kommune med forslag
om fælles samarbejdsprojekter.
Endelig har vi den 20. august som vedtaget på den 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.
Vi har endnu ikke modtaget svar på overførslen eller følgebrevene.
Jeg har talt med Egnsarkivet for Them gl. Kommune om overdragelse af foreningens arkivalier,
hvilket de gerne vil modtage i revideret udgave. Hjemmesiden kan som aftalt overføres til Kahrs
firma domæne, så den fortsat vil være tilgængelig for alle interesserede.
Men på længere sigt skal den vel også overføres til Egnsarkivet.
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 meddelsen
om opløsning af Venskabsbyforeningen og standsningen af foreningens venskabsaktiviteter med
Gulbene Kommune.
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