Temas - Gulbenes Sadraudzības biedrība
Referāts kopsapulcei trešdien, 2021. gada 9. jūnijā
Vieta: Toftebjergas Tautasnams
Laiks: Trešdiena, 2021. gada 9. jūnijs, plkst. 19.30 – apm. 20.30 (un pēc tam kopīga kafija un atskate uz biedrības 27 gadu vēsturi).
Dalībnieki: 18 biedrības biedri, ieskaitot vadību pilnā skaitā.
1.
Sapulces vadītāja ievēlēšana.
Nilss Šjērings tika ievēlēts par sapulces vadītāju. Atzina, ka kopsapulce sasaukta pēc noteikumiem ar sludinājumu vietējā avīzē trešdien, 2021. gada 26. maijā.
2.
Vadības ziņojums par biedrības aktivitātēm 2019.-2020. un 2020.-2021. gadā.
Biedrības priekšsēdētājs Nilss Uldēls-Jesens (Niels Uldall-Jessen) vadības vārdā stāstīja par biedrības darbību
šo divu gadu laikā. No stāstījuma izrietēja:
•
Pēdējā gada (2020.-2021.) laikā koronovīrusa dēļ nav bijis nekādu aktivitāšu.
•
2020. gada pavasarī tika atcelta kopsapulce (koronvīrusa dēļ).
•
2019. gada 9. maijā bija tikšanās ar Latvijas vēstnieku. Dienā – pasākumi Silkeborgā un vakarā – tikšanās Toftebjergas Tautasnamā.
•
2019. gada jūlijs: Nilss Uldēls Jesens piedalījās internacionālajā sadraudzības konferencē Gulbenē. Kopā
šajā konferencē piedalījās pārstāvji no 11 pilsētām. Tikšanās tēma bija «Internacionālās sadarbības nozīme«.
Pulcēšanās deva pienesumu kultūras saišu attīstībā starp zemēm un valodām.
Nielss Uldēls -Jesens konferencē atzina, ka viņa vietējā sabiedrībā vairs nav agrākā tautiskā un komunālā atbalsta.
Konferencē tika izdalītas piezīmes par iespējām sadraudzības biedrības sadarbības atjaunošanai. Attiecībā uz
to nav bijis nekādas reakcijas.
•
2020. gada rudenī biedrība bija ielūgusi Holgeru Pjundu (Holger Pyndt) noturēt priekšlasījumu (H.
Pjunds bija sabiedrisko struktūru (valsts, reģionu, novadu) veidotājs Latvijā).
•
2020. gadā tika nolemts, bet vēlāk atcelts kāda koncerta datums – koncerts tika atcelts līdz 2021. gadam
(atbildīgais par organizēšanu – Tautskolu biedrība).
•
Sadraudzības biedrība ir ierosinājusi noorganizēt tikšanos ar citām Silkeborgas komūnas sadraudzības
biedrībām ar mērķi lūgt komūnas vadību piešķirt gadskārtējos pabalstus.
•
2020. gadā tika saņemta ziņa no Gulbenes par kopīgu projektu attiecībā uz pensionāriem un brīvprātīgajiem – ES projekts. Taču aktivitātes tika pārtrauktas koronvīrusa dēļ.
•
2021. gada janvārī tika saņemta ziņa par bibliotēku neformālo apmācību – Nordplus projekts. Silkeborgas komūna netika atbildējusi, atbildes pēdējais datums tika nokavēts.
•
Biedrības locekļu sarakstā patlaban ir 35 biedri. Biedrība ir nolēmusi, ka par 2020.-2021. gadu netiks
iekasētas biedranaudas, jo nekādas aktivitātes nav notikušas (koronvīrusa dēļ).
Ziņojums tika vienbalsīgi apstiprināts.
3.
Bilance par 2019.-2020. un 2020.-2021.gadu, tā starpā biedranaudas lieluma noteikšana.
Kārena Šjēringa (Karen Schjørring) ziņoja par rēķiniem:
2019-2020. gada bilance uzrādīja apmēram 7.600 kronu lielu deficītu un kopējo naudas daudzumu uz 31. martu – 16.052 kronas. Šeit ieskaitīts ir ceļojums uz Gulbeni (internacionālā konference) kā arī izdevumi attiecībā uz jaunās Latvijas vēstnieces Aldas Vanagas un Komūnu Apvienības kantora priekšnieka Holgera Pjunda
(Holger Pyndt) ciemošanos.
2020.-2021. gada bilance uzrādīja apmēram 1.600 kronu deficītu un kopējo naudas daudzumu – apm. 12.000

kronas.
Abu gadu rēķinus pārbaudīja biedrības revizors, un secinājums bija: Nekādu komentāru.
Sakarā ar koronvīrusu tika nolemts, ka 2021.-2022. gadā visi tiek atbrīvoti no biedranaudas.
Rēķini tika atzīti par pareiziem un pieņemti.
4.

a. Biedrības iespējamas pašlikvidēšanās apspriešana.
Nilss Uldēls-Jesens (Niels Uldall-Jessen) ziņoja par šāda punkta izvirzīšanas iemesliem:

•
Biedrības biedru skaita samazināšanās un grūtības ar vadības sastādīšanu.
•
Grūti iesaistīt vietējās biedrības un institūcijas piedalīties apmaiņas braucienos kā arī attiecībā uz piedalīšanos vispār.
•
Agrākais lielais tautiskais atbalsts un interese sakarā ar savstarpējām vizītēm, salīdzinot ar 1994. un
2004 gadu, ir kritusies un pat zudusi vispār.
•
Ir organizēti kopīgi braucieni uz Gulbeni – taču pēdējās reizēs tiem bija grūti atrast dalībniekus.
•
Biedrības mērķi attiecībā uz tautisku kultūras sadarbību un kontaktiem starp biedrībām ir grūti realizējami no abām pusēm.
•
Varbūt tādēļ, ka sadraudzība ir šauri vietēja (agrākās Temas komūnas robežās) – tā nu vadība ir domājusi, ka varbūt vajadzētu to izvērst uz visu Silkeborgas komūnu.
•
Latvija daudzejādā ziņā nu ir uz tāda paša līmeņa kā Dānija.
•
Šo iemeslu dēļ vairs nav pamata, lai turpinātu Temas sadraudzības biedrību ar tās sākotnējiem mērķiem.
Viedokļi no debatēm:
•
Priekšlikums tiek atbalstīts: Priecāsimies par jaukajiem 27 sadarbības gadiem un ļoti kompetento
priekšlasījumu autoriem, kurus esam spējuši piesaistīt. Bet laiks – situācija – vairs nav biedrības mērķiem piemērota.
•
Ir ieguldīts darbs, lai izvērstu aktivitātes uz visu Silkeborgas komūnu. Tam nepieciešams cits pamats
biedru piesaistīšanai. Kas ir šis jaunais pamats, kas būtu vajadzīgs? Ne jau kultūras attīstīšana un apmaiņa.
Varbūt tā varētu būt sadarbība profesionālajā un kultūras jomā, taču tam nepieciešama situācija, kādas mums
nav.
•
Sadarbība ar Gulbeni, kas sākās ar ciešiem kontaktiem, nu ir kļuvusi necila. Nepieciešamība pēc šiem
sakariem ir tāda kā atūdeņojusies. Tiek ierosināts saglabāt biedrības mājaslapu. Tā ir gan dāņu, gan latviešu valodā. Tajā atspuguļota biedrības vēsture. Priecāsiemies par to, kas ir izdarīts. Aizvērsim durvis – nu jau pietiek.
Ir īstais laiks.
•
Biedrība ir pārdzīvojusi pati sevi.
•
Sākumā tika nodibināti daudzi kontakti. Vairākiem bidriem tie joprojām ir saglabājušies pateicoties
privātām ciemošanās reizēm.
Balsošana:
Vienbalsīgi tiek nolemts, ka jāvirza uz biedrības pašlikvidēšanos. Atbilstoši statūtiem tam nepieciešama papildus kopsapulce. Tai jānotiek 26. augustā.
b: Lemšana par iespējamu ziedojumu Gulbenei kādam konkrētam mērķim.
Tiek nolemts, ka biedrības mājaslapa tiek pārcelta uz Kahru firmu – atradīsies uz viņu servera.
No vadības puses tiek ierosināts:
•
Gulbenes Evanģēliski luteriskā baznīca vēlas zvanatorņa uzcelšanu.
•
Varētu ziedot Gulbenes Pensionāru biedrībai.

Kopsapulce atļauj vadībai veikt ziedojumus augšminētajiem mērķiem.
5.
Vadībs ievēlēšana.
Kārena Šjēringa (Karen Schjørring), Nilss Uldēls (Niels Uldall) un Ole Pedersens (Ole Pedersen) tiek ievēlēti
atkārtoti.
Tiek atzīts, ka Ērlings Bierkbaks (Erling Birkbak), Bents Jūls (Bent Jul) un Sīne Finka (Signe Fink) skaitās ievēlēti nenoturētajā 2020. gada kopsapulcē.
6.
Revidenta ievēlēšana.
Bōdila Bierkbaka (Bodil Birkbak) patur savu posteni.
7.
Pārējais.
Nebija nekā.
Ar vārdiem «paldies par mieru un labu kārtību« kopsapulces vadītājs noslēdz sanākšanu.
10/6 2021.
Nilss Šjērings (Niels Schjørring)
Sapulces vadītājs
			

Ērlings Bierkbaks (Erling Birkbak)
Referents

