Referat generalforsamling i foreningen ”Vestjyske Fortællespor”
Søndag d. 30. maj 2021 kl. 10.00-11.30 på Nørre Vosborg

1. Valg af dirigent og referent
Johannes blev valgt til dirigent. Nina til referent.
Johannes fortalte, at generalforsamlingen ifølge vedtægter skulle være afholdt i februar, men blev
udskudt til i dag på grund af covid19.
Han fortsatte med at konstatere, at der var indkaldt rettidigt, da der blev sendt indkaldelse ud den
27.4, tre uger før generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens/formandens beretning
Se bilag.
Spørgsmål til beretningen:
Anna-Marie Helfer spurgte om der var sikret fonde til børne- og unge spor i år. Det er der.
Anna-Marie Helfer har ikke fået en opfordring til at sende video med teaser til festivalen. Det
sender Anna Grethe til hende.
Anna-Marie Helfer spurgte til fonde og opfordrede til at søge Velux fonden.
Johannes sagde, at alle de fonde der har givet bidrag kan ses på hjemmesiden hvor der også er et
link til billetsalget til festivalen. Det understreges, at alle billetter skal købes på nettet for at vi kan
styre antallet af gæster. Det er først op til festivalen vi véd, hvor mange gæster der må komme ind.
Margit og Anna Grethe får applaus for deres dygtige arbejde med at søge og få fonde.
3. Forelæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab. Budget 2021 ved Anne Nielsen
Se bilag.
Der har været 54 medlemmer i 2020. Det højeste nogen sinde. Der er til nu ca. 40 betalende
medlemmer.
Vi måtte i 2020 betale for programmer, som var trykt inden der blev aflyst. En sund økonomi
gjorde, at det ikke var noget problem.
I 2020 skiftede bestyrelsen bank fra Nordea, som ville have 1.000 kroner i gebyr, til Stadil
Sparekasse, som ikke tager gebyr.
Anne modtog applaus.
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 150 Kr.
Taget til efterretning.
5. Indkomne forslag.
Der var ikke modtaget forslag.
Forslag fra sidste år om at udskifte navnet Fortællefestval Vestjylland med et andet navn for
festivalen blev i samarbejde med Helle Sigh forkastet. Vi kunne ikke finde på et bedre navn.
6. Valg til bestyrelsen og suppleant:
Anna Grethe Bech modtog genvalg
Johannes Thomsen modtog genvalg

1

Margit Larsen modtog genvalg
Inger Lodberg blev genvalgt som suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
John Clausen modtog genvalg
Kurt blev ligeledes genvalgt som suppleant.
8. Orientering fra bestyrelsen om kommende festival.
Se bilag.
Anna Grethe modtog applaus.
9. Evt.
Ruth foreslog, at Riddersalen blev vendt, så fortællerne ikke skulle stå mod vinduerne.
Kurt spurgte til, hvor mange der må være i hvert rum. Det har Helle styr på, og bestyrelsen har fuld
tillid til hende.
Axel foreslog, at generalforsamlingsdatoen ikke havde en fast måned men en gang om året.
Else Mathissen orienterede om Fortælle Akademiet.
Anna-Marie Helfer foreslog, at vi kunne bruge et telt til festivalen. Bestyrelsen har undersøgt
muligheden med hensyn til pris og arbejdsforbrug. Det faldt positivt ud, men der er ikke brug for
det i år.
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