Referat af Litteratur6000’s generalforsamling 17. januar 2019
1. Valg af dirigent
Anne-Meta Brunsborg blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning, v. formanden
Formanden indledte sin beretning med, at bestyrelsen denne gang havde valgt kun at holde
generalforsamling med efterfølgende traktement og sløjfe foredraget, hvis funktion til dels har
været at tiltrække folk til generalforsamlingen. Det store fremmøde viser, at det ikke er nødvendigt.
Derved bliver tiden ikke så knap som tidligere år, og man kan nyde traktementet og få snakket med
hinanden ved bordene. Hun ville gerne høre medlemmernes mening om dette.
Siden sidste generalforsamling har der været en stor stigning i foreningens medlemstal, som nærmer
sig 250 medlemmer.
2018 har været et succesfuldt år med fem udsolgte arrangementer og mange på venteliste. Derfor
har bestyrelsen undersøgt muligheden for at få et større lokale i byen. Der kan imidlertid ikke være
ret mange flere personer andre steder, hvorfor biblioteket forbliver det faste sted.
Et aflyst arrangement med Søren Ulrik Thomsen kunne gennemføres på et senere tidspunkt. Vores
nye billetbestillingssystem var en stor hjælp i den forbindelse, idet aflysningen kunne meddeles til
alle billetkøbere via en fælles mail.
Årets program har været præget af flere velkendte forfattere, men foreningen vil også gerne
engagere forfattere, der er på vej frem. Det sker i 2019.
Foreningen har i det forgangne år modtaget støtte fra Statens Kunstfond til fire
forfatterarrangementer. Det er blevet sværere at få støtte grundet mange ansøgninger. For at vise
rettidig omhu er billetpriserne hævet fra 2019, og kontingentet foreslås forhøjet fra 2020.
Formanden takkede samarbejdspartnerne Bog & Idé, Kolding Bibliotek, Sankt Nicolais
menighedshus, Koldinghus og Mungo Park samt bestyrelsen og sommerfuglene, der har hjulpet til
ved arrangementerne – særligt Bente Vilandt, der har stået for pynt og foto ved arrangementerne og
Else Marie Reinsborg, vores husbager.
Der var også en stor tak til medlemmerne for deres deltagelse i generalforsamlingen samt for at
have tage godt imod opfordringen til selv at medbringe glas/krus, så vi reducerer brugen af
engangsemballage.
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab, v. kassereren
Kasserer Annie Terp Thomsen fremlagde regnskabet for 2018, som var gennemset og godkendt af
foreningens revisor Tove Karlsen.
Regnskabet er meget tilfredsstillende. Årets resultat blev et overskud på 3.118,82 kr.
Kassebeholdningen var pr. 31.12.2018 på 66.889,46 kr.
Der blev spurgt om, hvordan entreindtægterne kunne være et ulige beløb, når billetpriserne er lige
beløb. Grunden er, at foreningen betaler et gebyr på 4,33 kr. pr. billet til Place2Book.

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 2018, men der er taget højde for et reduceret tilskud fra Statens Kunstfond, så
dette i 2019 er sat til 20.000 kr., hvilket er 5.000 kr. mindre end i 2018. Et underskud skal dækkes
af kontingenter og billetpriser. Derfor forhøjelserne som formanden nævnte i sin beretning.
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 Kirsten Pedersen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer (genvalg).
Tove Knudsen blev valgt som suppleant (genvalg).
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 2020:
Almindeligt medlemskab 175 kr. årligt.
Pensionist/ studerende. 125 kr. årligt.
Familiemedlemskab: 300 kr. årligt.
Virksomhedsmedlemskab: 350 kr. årligt.
Dette blev vedtaget.
9. Eventuelt
Et medlem spurgte, hvor mange medlemmer foreningen kan have, inden den drukner i egen succes.
Et andet medlem fandt det positivt af man havde forenklet arrangementet ved kun af have
generalforsamling og traktement.
Bestyrelsen blev takket for det store arbejde der ydes.
Formanden sluttede med at takke dirigenten samt byde på traktement.
Konstitueringen af bestyrelsen kan ses på hjemmesiden.
Referent: Ellen Christoffersen

