
Referat fra generalforsamling i foreningen ”Vestjyske Fortællespor” 
 

Lørdag d. 29. februar 2020 kl. 10.00-11.30 på Nørre Vosborg 
 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Johannes blev valgt som dirigent og Nina som referent. Johannes konstaterer, at indkaldelsen til 
generalforsamlingen blev rettidigt udsendt den 28.1. 
 
2. Bestyrelsens/formandens beretning 
Se bilag. 
Beretningen blev godkendt. Der blev sagt tak til arrangørerne af festivalen.  
 
3. Forelæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab. Budget 2020 ved Anne Nielsen 
Se bilag. 
Der har været 46 betalende medlemmer, hvilket er det største nogensinde. Foreningen er lovet 
37.500 kr fra Vosborg fonden som sidste år. I 2019 har foreningen måttet betale halvdelen af 
udgiften til trykningen af programmet. Den udgift har tidligere været dækket af Nørre Vosborg. Vi 
fik underskuds garanti på 8000kr fra Sonning fonden. 
Regnskab og budget 2020 godkendt.  
 
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 150 Kr. 
Vedtaget. 
 
5. Indkomne forslag. 
Anna-Marie Helfer har foreslået et nyt navn til ”Fortællefestival Vestjylland”   
Bestyrelsen opfordres til at overveje et nyt navn til festivalen og at inddrage Helle Sigh i 
overvejelserne. Medlemmerne kan sende deres forslag til Johannes. Festivalens navn kan kun 
ændres ved en vedtægtsændring .  
Forslag til nyt navn som blev foreslået til mødet: ”En verden af fortællinger” med 
undertekst, ”Festival på Nørre Vosborg”. 
”Alverden i vest” med undertekst, ”Fortælling på Nørre Vosborg”. 
”Et hav af fortællinger”.  
 
6. Forslag om vedtægtsændringer 
 

• Ændringsforslag til §5 stk. 3 ”Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand 
og kasserer umiddelbar efter generalforsamlingen” ændres til ” Bestyrelsen konstituerer sig 
selv med formand, næstformand og kasserer umiddelbar efter generalforsamlingen, 
bestyrelsen kan dog udnævne et foreningsmedlem uden for bestyrelsen til kasserer”. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
Der blev spurgt, om det kunne betyde, at bestyrelsen udvides med et medlem?  



Der blev svaret nej, kasseren vil ikke have stemmeret. 
Det blev bemærket, at det er meget dyrt og besværligt at skifte kasseren i forhold til 
samarbejdet med bankerne. 
 

• Ændringsforslag til §5stk 1 ”Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består 

af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen” ændres til 

”Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der 

vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges 1 suppleant for 1 år ad 

gangen”. 

Vedtaget 

7.  Valg til bestyrelsen og suppleant: 
     Anne Nielsen modtager ikke genvalg 
     Nina Stenshøj modtager genvalg 

Nina blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog Ferdinand Froning, som også blev valgt. 

Inger Lodberg valgtes til suppleant. 

      
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
     John Clausen modtager genvalg 
 John blev valgt til revisor. Kurt blev valgt til revisorsuppleant. 
 
9. Orientering fra bestyrelsen om kommende festival. 
Anna Grethe fortalte, at næste års tema til festivalen er Herfra hvor vi står. 
Se bilag. 
 
10. Evt. 
Forslag om at bede spejdere bygge et tårn med højtalere til at markerer årets tema. 
Forslag om, at programmet får et nyt kort, der afbilleder de lokaler, der bruges til fortælling. 
Forslag om, at vi bruger flere unge som fortællere.  
Fortælle akademiet takker for samarbejdet med orientering om, at akademiet flytter til Mors, så 
samarbejdet bliver nok for besværligt i fremtiden. En gruppe, som har fulgt samtlige moduler til 
nu, har besluttet at mødes til festivalen. De skal fortælle 40 minutter i år.   
FIDA har en gruppe, der arbejder med dokumentation og viden om fortælling. Herfra opfordres til 
at beskrive festivalens historie. På hjemmesiden ligger en beskrivelse frem til 2015. Opfordringen 
går på at få de sidste fem år beskrevet. 
Fortællere i Østjylland i Århus planlægger en udflugt til festivalen 2020. Bestyrelsen vil være 
behjælpelig. Det har vi gjort før med grupper, der besøger festivalen.  
 Inger Brauners forslag om samarbejde med Hem skole til børneprogrammet skal også 
nævnes. 
 
Formanden takke Anne for det store, gode og skæve arbejde, hun havde gjort for foreningen. 
Takken blev suppleret med en rosenbusk og et æbletræ. 
Formand og dirigent takkede for god ro og orden under mødet. 
 



 
 


