Referat af Litteratur6000’s generalforsamling 15. januar 2018
1. Valg af dirigent
Anne Meta Brunsborg blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning, v. formanden
Det var 10. gang formanden aflagde beretning. I den 10årige periode er medlemstallet steget fra 50
– 60 medlemmer til over 200. Det høje medlemstal giver grobund for en god økonomi sammen med
økonomisk støtte fra Kolding Kommune og Statens Kunstfond. Alligevel er det stadigvæk et af
vores mål at udbrede kendskabet til bl.a. debuterende forfattere så som Sir Ranva Hjelm Jacobsen
og Morten Pape, som besøgte foreningen i 2017.
I 2017 er der afholdt 9 forfatterforedrag, hvoraf et var med Einar Mar Gudmundsson i samarbejde
med foreningen Norden og Skt. Nicolai Kirkes menighedsråd på KUC. En anden af vores
samarbejdspartnere er Koldinghus, hvor Mich Vraa fortalte om sine to romaner ”Haabet” og ”Peters
Kærlighed”. Alle andre foredrag blev afholdt på det faste ”tilholdssted” biblioteket. Til alle disse
arrangementer var der rigtig mange fremmødte. Formanden omtalte imidlertid arrangementet i
september med Sara Linderoth Bouchet og Alen Meskovitch, hvor der ikke var så mange deltagere.
Grunden var måske, at dette fremragende arrangement blev afholdt en lørdag eftermiddag. Andre
arrangementer var den årlige tur til Bogforum med 19 deltagere. 2 x byt-en-bog-dag med et litterært
indslag. Efterårets sæson blev startet med Klassikersalon hos Kirsten Pedersen, hvor hun og
Marianne Majgaard fortalte om nogle af deres yndlingsklassikere.
Og der blev gennemført en Skriveworkshop med Hanne Kvist. I øvrigt blev der afholdt en
skrivecafe, hvor man foruden at deltage i skriveøvelser kunne få feedback efter tur af en redaktør
(Heidi Korsgaard) på en indsendt tekst. Dette koncept er så vidt vides ikke afprøvet andre steder.
Den traditionelle højskoledag måtte udskydes til 3.2.2018 for at få den til at passe ind i det øvrige
program.
Det nye billetsystem, som har fungeret i et år nu, har været en stor arbejdsbesparelse for
bestyrelsen. Har man ikke mulighed for at købe via nettet, kan man alternativt købe billet hos Bog
og Ide. Formanden opfordrede til at bestille billet i god tid af hensyn til traktementet.
Formanden sluttede med at takke samarbejdspartnere, sommerfugle og bestyrelsen for godt
samarbejde i det forgangne år.
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab, v. kassereren
Kasserer Annie Terp Thomsen omdelte og fremlagde regnskabet, som var gennemset og godkendt
af foreningens revisor Tove Karlsen.
Årets resultat blev et underskud på kr. 4.372,47. Foreningens kassebeholdning udgør kr. 63.740,64.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget, v. kassereren til orientering
Kasserer Annie Terp Thomsen fremlagde budgettet. Dette er udarbejdet på grundlag af samme
aktivitetsniveau som i 2017. Der er forsigtigt budgetteret med et underskud på kr. 13.000 for 2018.
5. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Forslag til ændringer af vedtægterne skal dog være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar
Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring (§ 6). Når generalforsamlingen afholdes allerede i januar,
som bestyrelsen fortsat ønsker at gøre, er der et problem med fristen for at stille forslag til ændring
af vedtægterne. Derfor foreslog bestyrelsen en ændring af fristen.
Nuværende ordlyd:
§6
1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar. Indkaldelse med
dagsorden sker skriftligt til medlemmerne senest tre uger inden generalforsamlingen. Forslag til
ændringer af vedtægterne skal fremgå af den udsendte dagsorden.
2. Medlemmer af foreningen kan stille forslag til dagsordenen. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingen.
Forslag til ændringer af vedtægterne skal dog være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.
Bestyrelsen foreslog følgende ordlyd i sidste sætning af § 6 2.
Forslag til ændringer af vedtægterne skal dog være bestyrelsen i hænde senest 1. december inden
pågældende generalforsamling.
Den foreslåede ændring blev vedtaget.
6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
På valg var Kirsten Lorenzen, Karen Filskov og Annie Terp Thomsen, som alle blev genvalgt. De
to suppleanter på valg: Annje Horsmark og Trine Ellegaard modtog ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog som suppleanter: Birgit Talbo Søndergaard og Tove Knudsen, som blev valgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Tove Karlsen blev genvalgt som revisor, og Peter Graugaard blev valgt som revisorsuppleant i
stedet for Anne-Marie Birkelund, som ikke modtog genvalg.
8. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser. Dette blev vedtaget.
Kontingentsatserne blev således fastsat til:
Almindeligt medlemskab: 150 kr. årligt.
Pensionist/ studerende: 100 kr. årligt.
Familiemedlemskab: 250 kr. årligt.
Virksomheder/ institutioner: 300 kr. årligt.

9. Eventuelt
Et medlem takkede bestyrelsen for indsatsen i det forgangne år.
Formanden sluttede med at takke de afgående suppleanter i bestyrelsen for deres indsats.
Desuden takkede hun dirigenten og bød på traktement.
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