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Vedr. opløsning af Venskabsbyforeningen Them-Gulbene og samarbejdet med Gulbene
Venskabsbyforeningen Them-Gulbene har på sin generalforsamling 9. juni 2021 og ekstraordinær
generalforsamling 26. august 2021 besluttet at opløse foreningen og afslutte venskabssamarbejdet
med Gulbene Kommune i Letland.
Baggrunden for beslutningen er. at Venskabsbyforeningen gennem de sidste år har mistet mange
medlemmer og har erfaret en vigende opbakning til venskabssamarbejdet og udvekslingsbesøg
fra befolkningen og foreninger og institutioner i den tidligere Them Kommune - i modsætning til
opbakningen i de første år i 1990ërne, da Letland var blevet befriet fra Sovjetunionen, og Venskabsforbindelsen blev etableret mellem den daværende Them Kommune og Gulbene Kommune.
Samtidig har Venskabsbyforeningen ikke haft politisk opbakning og har mistet den økonomiske
støtte fra Silkeborg Kommune til trods for imødekommenhed fra borgmesteren senest ved mødet
med en delegation fra Gulbene Byråd ved Venskabsforbindelsens 25-års jubilæum i maj 2018 og
fortsat imødekommenhed fra kommunale institutioner med rundvisninger ved udvekslingsbesøg
fra Gulbene gennem årene efter kommunesammenlægningen.
Venskabssamarbejdet mellem Them og Gulbene har igennem næsten 30 år udfoldet sig i mange
aktiviteter med gensidige udvekslingsbesøg af folkelig og kulturel art og kommunal udvikling af
demokrati og administration. I de første år blev der indsamlet brugt tøj og skolemateriel m.v. som
sammen med en tandklinik, røntgenudstyr og brandbil blev sendt til Gulbene, mens der i de senere
år har været udveksling af bl.a. elever fra gymnasium, musikskole og kunstskole samt pensionister
og repræsentanter fra Gulbene Byråd og administratiom.
Venskabssamarbejdet har været til stor glæde og inspiration for de deltagende enkeltpersoner og
grupper både i Them og i Gulbene, hvor man ikke mindst har har værdsat samarbejdet meget, som
det fremgår af brevet fra Gulbenes Borgmester Andis Caunitis med svar på meddelelsen fra Them
om opløsningen af Venskabsbyforeningen og standsning af venskabsarktiviteterne.
Kopi af brevene vedhæftes til orientering.
Af brevet fra Gulbene Byråd fremgår det også, at de gerne vil vide, hvem de kan henvende sig til
i Silkeborg Kommune med fremtidige forslag til samarbejde om fælles projekter. Det drejer sig
formodentlig særlig om samarbejdsprojekter med støtte fra EU-midler eller fra Nordisk Råds-fonde,
hvortil der ofte kræves netop samarbejde mellem flere kommuner i forskellige lande.
Endelig vedhæftes Regnskab for Venskabsbyforeningen 2021, idet det af foreningens vedtægter
fremgår at eventuelle resterende økonomisk midler skal overføres til Folkeoplysningsudvalget i
Silkeborg Kommunes.

Venskabsbyforeningens arkivalier vil blive overdraget til Egnsarkivet for Them gl, Kommune.
Ligesom hjemmesiden www.Them-Gulbene.dk vil blive bevaret tilgængelig for offentligheden.
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