
 
     

Referat af Litteratur6000’s generalforsamling 23. januar 2020 

 

1. Valg af dirigent 

Anne-Meta Brunsborg blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning, v. formanden 

Formanden indledte beretningen med at præsentere bestyrelsen og fortælle, hvilke opgaver hver 

enkelt varetager. Uden for bestyrelsen hjælper Bente Vilandt som både er husfotograf og primus 

motor i pyntningen til arrangementerne.  

2019 blev igen et år med fantastiske arrangementer, mange deltagere og en imponerende økonomi. 

Året startede med et nyt tiltag, en nytårskur på Kolding Bibliotek, hvor man kunne hente 

medlemskort og betale kontingent for det nye år. Igennem året blev der budt på et spændende og 

afvekslende program med følgende forfattere: Karsten Lund, Olga Ravn, Thomas Korsgård, 

Christina Englund, Mathilde Walther Clark, Karen Fastrup, Malene Ravn, Kim Fupz Aakeson og 

Sara Bouchet. Formanden fortalte, at ofte, når hun kontakter en forfatter og spørger, om 

vedkommende har tid og lyst til at komme til Litteratur6000, får hun svaret. ”Ja det kan du tro, at 

jeg gerne vil, for jeg har hørt så meget godt om foreningen”.  

I maj samarbejdede Literatur6000 med Foreningen Norden, Sankt Nicolai og Kolding Bibliotek om 

fejringen af Foreningen Nordens 100-års jubilæum. Det var et fint og velbesøgt arrangement med 

tale af landsformand for Foreningen Norden, Mogens Jensen, sang med Sankt Nicolai kirkes drenge 

og unge kor samt foredrag ved Minik Rosing. 

Formanden havde en opfordring i forbindelse med de to årlige Byt en Bog dags arrangementer i 

Jens Holms Hus. Tiloversblevne bøger, som beholdes til næste gang, skal pakkes i plastikkasser og 

transporteres ned i kælderen. Resten køres til genbrug. Det er et tungt slæb. Derfor ville det være en 

stor hjælp, hvis nogle ville melde sig til at hjælpe med det.  

Foreningen har en rigtig god økonomi, hvilket skyldes de mange medlemmer, det store fremmøde 

til arrangementerne, samt at foreningen har fået tilskud fra Statens Kunstfond til alle årets 

forfatterarrangementer. 

Formanden sluttede sin beretning med at takke samarbejdspartnerne: Kolding Bibliotek, hvor 

næsten alle arrangementer afholdes, Sankt Nicolai Kirke for lån af lokaler til Byt en Bog dag, til 

Bog & idé for hjælp til kontantsalg og for at komme til arrangementerne og sælge bøger. Der lød 

også en tak til bestyrelsen og til alle medlemmer uden hvis engagement Litteratur6000 ikke var 

blevet den fantastiske forening som den er. 

 

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning. Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab, v. kassereren 

Kasserer Annie Terp Thomsen fremlagde regnskabet for 2019, som var gennemset og godkendt af 

foreningens revisor Tove Karlsen.  

Regnskabet er meget tilfredsstillende. Årets resultat blev et overskud på 24.078,34 kr. 

Kassebeholdningen var pr. 31.12.2019 på 90.937,80 kr. 

 

 



Der blev spurgt, hvor meget der betales i afgift pr. billet til Place2Book. Billetafgiften er på 4,81 

kr., som Litteratur6000 betaler. 

Det blev foreslået, at bestyrelsesmedlemmer får 200 kr. til afholdelse af et bestyrelsesmøde. Dette 

forslag vil bestyrelsen tage op på et bestyrelsesmøde. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget, v. kassereren til orientering 

Kasserer Annie Terp Thomsen fremlagde budgettet, som er udarbejdet på grundlag af samme 

aktivitetsniveau som i 2019, men der er taget højde for et reduceret tilskud fra Statens Kunstfond, så 

dette i 2020 er sat til 25.000 kr., hvilket er 10.000 kr. mindre end i 2019. 

 

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

Der var ikke indkommet forslag.  

 

6. Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 

Kirsten Lorenzen, Karen Filskov og Annie Terp-Thomsen blev valgt som medlem af bestyrelsen 

(genvalg).   

Birgit Talbo blev valgt som suppleant (genvalg).             

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Revisor Tove Karlsen og revisorsuppleant Peter Graugaard blev valgt (genvalg). 

 

8. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog følgende kontingentsatser for 2020:  

 

 Almindeligt medlemskab: 175 kr. årligt   

Pensionistmedlemskab: 125 kr. årligt 

Studentermedlemskab: 125 kr. årligt   

Familiemedlemskab: 300 kr. årligt   

Virksomhedsmedlemskab: 350 kr. årligt  

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

9. Eventuelt 

Der blev stillet følgende spørgsmål/forslag fra medlemmerne: 

Spørgsmål: Skulle man ikke undgå at vælge formand og næstformand på samme 

generalforsamling?  

Svar: Som det fremgår af pkt. 6 i indkaldelsen vælges der ved generalforsamlingen medlemmer af 

bestyrelsen og ikke formand og næstformand. Konstituering af bestyrelsen sker på det første 

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.  

Spørgsmål: Der er ikke tilstrækkelig udluftning i lokalet, når der er mange deltagere i et 

arrangement. Kan store arrangementer måske holdes et andet sted? 

Svar: Bestyrelsen har undersøgt andre muligheder. Der er ingen egnede steder, hvor der er 

væsentligt flere pladser. På Godset er der plads til ca. 200, men her skal der betales for opstilling af 



stole osv. Universitetets aula kan lejes, men den er for stor, og lejen er ret høj. Foreningen har haft 

et arrangement på Mungo Park, hvor der er 175 pladser. Her delte man udgifterne. På biblioteket er 

der plads til 150. Lokale med køkkenadgang samt opstilling af borde og stole koster ikke ekstra. Så 

bestyrelsen har valgt at bibeholde biblioteket som det sted, hvor hovedparten af arrangementerne 

afholdes. 

Forslag: Et arrangement med forfatteren Nicklas Buch, som er fra Kolding. 

Svar: En god ide. Bestyrelsen har overvejelser om at holde et arrangement med Kolding forfattere. 

 

Formanden sluttede med at takke dirigenten samt byde på traktement. 

 

Konstitueringen af bestyrelsen kan ses på hjemmesiden. 

 

Referent: Ellen Christoffersen 


