
Referat fra generalforsamling, torsdag den 9. maj 2019
Afvikling: Medborgerhuset, Them

1: Valg til dirigent
Niels Schjørring blev valgt

2: Beretningen ved formanden
Foreningens formand, Niels Uldall-Jessen. Foreningen fejrede den 17. maj 2018 jubilæet for vensk-
absforbindelsen og i juli deltog 8 repræsentanter fra foreningen i byfesten i Gulbene.
 
I november 2018 blev 100 års jubilæet for erklæringen af den lettiske republik i 1918 fejret ved et arrange-
ment. Her holdte forhenværende ambassadør i Letland, FN og Polen og nu generalsekretær for det danske 
kulturinstitut Michael Metz Mørch oplæg.
I marts 2019 modtog foreningen en henvendelse fra Gulbene Kommune om støtte fra Silkeborg Kommune 
til en ansøgning om et udvekslingsprojekt af erfaringer inden for intern kommunikation, energi forsyning 
og miljø. Aftalerne nåede ikke at falde på plads, så der kunne søges tilskud fra Nordisk Ministerråds Fond-
sprogram. Gulbene Kommune har imidlertid tilkendegivet, at de gerne ser arrangementet gennemført uden 
tilskud. Vi har bedt Gulbene Kommune om at specificere deres ønsker direkte til navngivne chefer i Silkeborg 
Kommune. Foreningen har endvidere tilkendegivet at være behjælpelig ved planlægning og gennemførelse.

Der er indtil videre ikke sket noget i dialogen med Silkeborg Kommune om forholdet til Venskabsforbindel-
serne til hhv. Gulbene i Letland og Tizsalpar i Ungarn, som borgmester Steen Vindum stillede i udsigt sidste 
år og som formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget  Johan Brødsgaard har bekræftet, at han gerne 
vil deltage i.

Beretningen blev godkendt.

3: Regnskab
Regnskabet udviser en formue pr. 31. marts på kr. 23.693. Årets aktiviteter har haft et underskud på ca. kr. 
8.000. Foreningen modtager ikke længere tilskud fra Silkeborg Kommune.
Regnskabet blev godkendt.

4: Fastsættelse af kontingent
Kontingent blev fastsat uændret. 100 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr.  for familie/virksomhedsmedlemss-
kab.

5: Valg til bestyrelse
Karen Schjørring, Niels Uldall-Jessen og Ole Pedersen blev genvalgt

6: Valg af revisor
Bodil Birkbak blev genvalgt til revisor

7: Eventuelt
Niels Schjørring opfordrede bestyrelsen til at kigge på vedtægterne, §4. Her er fortsat anført, at foreningen 
modtager tilskud fra Silkeborg Kommune. 

Them, den 10. Maj 2019
Referent: Erling Birkbak
Dirigent: Niels Schjørring


