Referat, generalforsamling, onsdag den 9. juni 2021
Sted: Toftbjerg Medborgerhus
Tid: onsdag den 9. juni 2021, kl. 19.30 – ca. 20.30 (efterfulgt af kaffe og træk fra foreningens 27 årige historie)
Deltagere: 18 medlemmer, heri en fuldtallig bestyrelse
1.
Valg af dirigent
Niels Schjørring blev valgt til dirigent. Konstaterede generalforsamlingen rettigt indkaldt gennem annonce i
den lokale avis, onsdag den 26. maj 2021
2.
Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter 2019-20 og 2020 – 2021
Formanden Niels Uldall-Jessen aflagde på vegne af bestyrelsen Beretningen for de 2 år. Heraf fremgik det
blandt andet:
•
Der har det seneste år (2020/21) ikke været aktiviteter grundet Corona
•
Generalforsamlingen foråret 2020 blev aflyst (corona)
•
9. maj 2019 besøg af den ny lettiske ambassadør. Heldagsarrangement i Silkeborg og møde i Toftebjerg medborgerhus om aftenen
•
Juli 2019: Niels Uldall Jessen deltog i international venskabsby konference i Gulbene. Samlet set deltog repræsentanter for 11 byer. Overskriften var: betydning af internationale samarbejder. Konference havde
betydning i udveksling af de kulturelle bånd på tværs af lande og sprog.
NUJ gav på konferencen udtryk for, at der ikke længere lokalt var samme tidligere folkelige og kommunale
opbakning.
På konferencen blev udleveret et notat om muligheder i forhold til fornyelse af venskabsforeningens samarbejder. Har ikke fået reaktioner på dette.
•
Efteråret 2020 havde foreningen inviteret Holger Pyndt som oplægsholder (har været arkitekt på den
offentlige struktur (stat, regioner og kommuner) i Letland.
•
Berammet koncert i foråret 2020 blev aflyst – er udskudt i til 2022 (afvikles af højskoleforeningen).
•
Initiativtager til møde med øvrige venskabsforeninger i Silkeborg kommune om fælles henvendelse til
kommunen om støtte.
•
November 2020 modtaget henvendelse fra Gulbene vedr. fælles projekt om seniorer som frivillige –
EU projekt. Lige op til Corona nedlukning for aktiviteter.
•
Januar 2021 modtaget henvendelse om bibliotekernes uformelle læring – Nordplus- projekt. Silkeborg
bibliotek har ikke svaret inden fristens udløb.
•
35 medlemmer står på medlemslisten. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke opkræves kontingent for
2020/21, da der ikke har været aktiviteter (Corona)
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3.
Regnskab for 2019/20 og 2020/21, herunder fastsættelse af kontingent
Karen Schjørring gennemgik regnskaberne:
Regnskabet for 2019/2020 udviste et underskud på ca. 7.600 kr. med en samlet beholdning 31. marts på
16.052 kr. Heri indgik rejse til Gulbene (international konference) samt udgifter til besøg af den nye lettiske
ambassadør Alda Vanaga samt Holger Pyndt tidl. KL.
Regnskabet for 2020/21 udviste et underskud på ca. 1.600 kr. og en samlet beholdning på ca. 12.000 kr.

Begge regnskaber er gennemgået foreningens revisor med konklusionen: Ingen bemærkninger.
Grundet Corona blev det besluttet af 2021/2022 er kontingentfrit.
Regnskaberne blev godkendt.
4.
a. Drøftelse og eventuel beslutning om opløsning af foreningen
Niels Uldall Jessen berettede om baggrunden for dette punkt:
•
Dalende medlemstal og svært at få medlemmer til bestyrelsen
•
Svært at engagere lokale foreninger og institutioner til i besøg og generel involvering
•
Den tidligere store folkelige opbakning /interesse er dalet/forsvundet i forhold til venskabsbesøgene i
1994 og 2004.
•
Der er gennemført fællesrejser med besøg i Gulbene – men knebet at få deltagere de sidste gange
•
Foreningens formål omkring det folkelige kulturmøde og knytte kontakter mellem foreninger er
svært at opnå fra begge sider
•
Måske er venskabsarbejdet for lokalt (tidl. Them kommune) – bestyrelsen har overvejet at brede det
mere ud i Silkeborg Kommune.
•
Letland er på mange måder blevet ligestillet med Danmark
•
Derfor ikke længere basis for at fastholde en venskabsforening i Them med det oprindelige formål.
Udpluk fra debatten:
•
Der bakkes op om forslaget. Lad os glæde os over 27 rigtige gode år og meget kompetente oplægsholdere vi har kunnet tiltrække. Men tiden er ikke længere til foreningens formål.
•
Har arbejdet på at brede foreningen ud til hele Silkeborg Kommune. Det giver et andet rekrutteringsgrundlag. Hvad er det for en fornyelse der skal til. Det er ikke kulturudvikling/-udveksling. Men måske arbejdet på tværs af faglighed og kulturer: Kræver et momentum, vi ikke har.
•
Oplevet udviklingen fra tætte nære forbindelser til Gulbene og til interessen i dag. Udvandet, hvor
behovet har været mindre og mindre. Anbefaler at bevare foreningens hjemmeside. Står på både dansk og
lettisk. Foreningens historik. Lad os glædes os over det vi har gjort. Lukke og slukke – nu er det gjort godt.
Rettidigt omhu.
•
Overlevet sig selv
•
Mange kontakter skabt i starten. Flere har stadig forbindelse og gennemfører private besøg
Afstemning:
Det blev enstemmigt vedtaget at der arbejdes for at lukke foreningen. Kræver efter vedtægterne en ekstraordinær generalforsamling. Afvikles den 26. august.
b: Beslutning om eventuelle donation til formål i Gulbene
Det blev fremhævet, at foreningens hjemmeside overføres til Kahrs firma – ligger på deres server.
Fra bestyrelsen blev følgende bragt i forslag
•
Den evangeliske Lutherske kirke i Gulbene ønsker opførelse af klokkestabel
•
Tilgodese pensionistforeningen i Gulbene
Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til disponere efter ovennævnte formål
5.
Valg af bestyrelse
Karen Schjørring, Niels Uldall og Ole Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen.
Generalforsamlingen tog til efterretning af Erling Birkbak, Bent Jul og Signe Fink blev genvalgt på den ikke
afholdte generalforsamling i 2020.

6.
Valg af revisor
Bodil Birkbak blev genvalgt
7.
Intet

Eventuelt

Med ordene ”Tak for god ro og orden” afsluttede dirigenten generalforsamlingen
10/6 2021
Niels Schjørring
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