
 
     

Referat af Litteratur6000’s generalforsamling 11. august 2021 

 

1. Valg af dirigent 

Anne-Meta Brunsborg blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (d. 7.7.2021) og 

beslutningsdygtig. Oprindeligt skulle generalforsamlingen have været afholdt den 25.2.2021, men 

blev udskudt til den 11.8.2021 på grund af Corona-epidemien. 

 

2. Bestyrelsens beretning, v. formanden 

Formandens beretning blev tidligere på året udsendt i foreningens nyhedsbrev. Det efterfølgende er 

en kort sammenfatning af beretningen. På grund af Corona-epidemien forløb 2020 ikke som 

planlagt. Det planlagte program kunne kun delvist gennemføres. Så medlemmerne har ikke fået så 

meget for deres kontingent som de plejer. Det håber foreningen at kunne råde bod på ved at 

gennemføre de udskudte arrangementer på et senere tidspunkt sideløbende med det øvrige program.   

Indtil 1. marts forløb forårets program planmæssigt, men herefter blev alle resterende fire planlagte 

forfatterforedrag udsat til efteråret, og byt-en-bog-dag blev helt aflyst.  

Som et plaster på såret besluttede bestyrelsen at udlodde 10 bøger af forfattere, der tidligere har 

besøgt vores forening. 

Efterårssæsonen blev indledt med en aften på Kolding Egnsteater, hvor Ditte Svane fortalte om sin 

bog ”En ufrivillig backpackers bekendelser”. På grund af Corona-restriktionerne holdt Eva Tind og 

Dorthe Nors deres foredrag både eftermiddag og aften, for at så mange som muligt kunne høre dem. 

Naja Marie Aidt blev udskudt til foråret 2022, da hun fik en aftale om at fortælle om Carls bog i 

New York. 

Arrangementet med Anna Elisabeth Jessen i samarbejde med Koldinghus blev gennemført med 

færre deltagere end solgte billetter. Derfor måtte deltagerne kontaktes for at høre, om de ville gøre 

brug af deres billet. Sidste arrangement var julearrangementet med Margaret Lindhardt. Da vi ikke 

kunne servere gløgg og julekager, fik deltagerne i stedet for en godtepose.  

Færre arrangementer og færre deltagere har betydet færre indtægter, men også større udgifter til 

dobbelte forfatterhonorarer og ekstragebyrer til vores bookingsystem i forbindelse med aflysning af 

arrangementer.  

Heldigvis har foreningen en god økonomi. Under hele Corona-epidemien har Statens Kunstfond 

givet 5000 kr. i tilskud til de planlagte arrangementer. 

Formanden takkede Kolding Bibliotek samt Kolding Egnsteater og Koldinghus for samarbejdet i 

det forløbne år. Hun takkede Bente Vilandt for pyntning og fotografering 

og bestyrelsen for en stor indsats. En særlig tak fik Kirsten Pedersen, som forlader bestyrelsen. 

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning. Beretningen blev godkendt 

 

3. Fremlæggelse af regnskab, v. kassereren 

Kasserer Annie Terp Thomsen fremlagde regnskabet for 2020, som var gennemset og godkendt af 

foreningens revisor Tove Karlsen.  

Foreningen har en god økonomi. Men årets resultat blev et underskud på 924,06 kr. som resultat af 

de særlige vilkår i 2020, som formanden har redegjort for i bestyrelsens beretning. 

Egenkapitalen var 11.8.2021 på 90.013,74 kr. En kopi af regnskab og budget er vedlagt dette 

referat. 

 



   

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget, v. kassereren til orientering 

Kasserer Annie Terp Thomsen fremlagde budgettet.  

 

5. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen 

Der var ikke indkommet forslag.  

 

6. Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 

Ellen Christoffersen og Tove Knudsen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.  

Bente Kvistgaard Andersen blev valgt som suppleant.               

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Revisor Tove Karlsen og revisorsuppleant Peter Graugaard blev genvalgt. 

 

8. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog følgende kontingentsatser gældende fra og med 2022:  

 

 Almindeligt medlemskab 175 kr. årligt   

Pensionistmedlemskab 125 kr. årligt   

Studentermedlemskab 125 kr. årligt 

Familiemedlemskab: 300 kr. årligt  

Virksomhedsmedlemskab: 350 kr. årligt  

 

Dette blev vedtaget. 

 

9. Eventuelt 

Formanden sluttede med at takke dirigenten samt byde på en sandwich. 

Konstitueringen af bestyrelsen kan ses på Litteratur6000´s hjemmeside. 

 

Referent: Ellen Christoffersen 


