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Referat af generalforsamling i foreningen ”Vestjyske Fortællespor” 
 

Lørdag d. 25. februar 2023 kl. 10.00-12.00 på Nordisk Teaterlaboratorium (Odin Teatret) 
Særkærparken 144, 7500 Holstebro. 

 
 

Referat: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Johannes er dirigent 

Nina Referent 

 

2. Bestyrelsens/formandens beretning 

Se vedhæftet fil. 

Ingen bemærkninger til beretningen. 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab. Budget 2023 ved Anne Nielsen 

Se vedhæftet fil 

Foreningen bruger Stadil sparekasse, da de ikke har gebyr på foreninger. 

Regnskabet blev godkendt. 

Hotellet varsler stigninger fra 2024. Måske kan vi forhandle ved at flytte datoen for festivalen til en 

mere velkommen måned for hotellet.  

Vi kan blive nødt til at flytte festivalen væk fra Nørre Vosborg. 

 

4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 150 Kr. 

Vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg til bestyrelsen og suppleant: 

      Anna Grethe Bech modtager ikke genvalg 

      Johannes Thomsen modtager genvalg 

      Margit Larsen modtager ikke genvalg 

Dorthe Møller Åbom blev valgt. Medlem af Østjyllands og Viborg fortællekreds 

Bjarne Jensen blev valgt. Medlem af Ry og Randers fortællekreds. 

Inger Lodberg fortsætter som suppleant. 

Anne fortsætter som kasser og ikke medlem af bestyrelsen. 
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7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

     John Clausen modtager genvalg 

John bliver afløst af Henny Bechgård. Kurt fortsætter som suppleant. 

 

8. Orientering fra bestyrelsen om kommende festival. 

Temaet for festivalen 2023 er Brydninger. Se vedhæftet fil. 

 

9. Evt. 

Roland tilbyder at hjælpe med at sende programmer for festivalen til valgmenighederne. 

Lars foreslår, vi reklamerer på øerne.  

Angående festivalens fremtid kom flere forslag til udtryk. 

Peter Barner foreslog, at generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at fremlægge en 

gennemarbejdet strategi for festivalens fremtid – senest på næste generalforsamling.  

Inger Lodberg foreslog, at bestyrelsen tager initiativ til en dag med brainstorm fra medlemmerne. 

Ronald foreslog vi overvejer en højskole, og at datoen er vigtig. 

 

Generalforsamlingen slutter med tak og gaver til Anna Grethe og Margit. 

 


