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Referat af 

Generalforsamling i Støtteforeningen for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle 

lørdag, den 28. august 2021 

 

Dagsorden udarbejdet i henhold til foreningens vedtægter er udsendt sammen med mødeindkaldelsen i e-mail 

af 28. juli 2021 og efterfølgende udsendelse af Skærum Nyt nr. 338. De enkelte dagsordenspunkter er markeret 

med fede typer nedenfor. 

 

Formanden Jan Zimmermann bød velkommen og mindede om, at generalforsamlingen i 2020 jo måtte aflyses 

pga. Corona-krisen, så denne generalforsamling er den første siden 2019.  

 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Forsamlingen tiltrådte formandens forslag om valg af Bjørn Albinus som dirigent. Forsamlingen tiltrådte også 

formandens forslag om valg af Ida Kierbye som referent samt valg af Lasse Ebbensgaard og Hasse Lander som 

stemmetællere.   

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen med udsendelsen af ovennævnte e-mail var varslet i tide i 

henhold til vedtægterne, og forsamlingen tiltrådte denne vurdering.   

 

Bestyrelsens beretning  

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, der er vedlagt som bilag 1. Han afsluttede sin beretning med at 

takke støtteforeningens lokale medlemmer for deres aktive indsats i den forløbne tid, fx med at gennemføre 

rundvisninger og med at sende en særlig tak til Lizzie, vores kasserer, der desværre har måttet meddele, at hun 

ønsker at fratræde sin post så hurtigt som muligt. Da hun heller ikke har haft mulighed for at deltage i 

generalforsamlingen, vil han kontakte hende efterfølgende for at takke hende personligt for hendes indsats og 

overrække hende en boggave.  

Et enkelt spørgsmål til formandens beretning vedrørte evt. adgang til regeringens Corona-hjælpepakker. Gudrun 

Aspel oplyste hertil, at Skærum Mølle kun har kunnet få et nettobeløb på 3000 kr. som hjælp. I modsætning 

hertil oplyste formanden, at Sønderborg folkeuniversitet har kunnet holde foredragsholdere skadesløse med det 

bidrag, de har modtaget.  

 

Årets regnskab 

Formanden gennemgik herefter kort årets regnskab, eller rettere de sidste to års regnskab, som er vedlagt som 

bilag 2. Regnskab for begge år er revideret af foreningens revisor Thorkild Sohn. Regnskaberne blev godkendt.    

Trykning og forsendelse af Skærum Nyt har været en betragtelig udgiftspost for foreningen, og formanden 

refererede i den sammenhæng til de igangværende drøftelser om fremtidigt at sende månedsbreve pr mail og 

kun levere årsberetning i postkassen til modtagere, der ikke modtager mail.  

 

Evt. indkomne forslag  

Der er ikke indkommet andre forslag til vedtægtsændringer end bestyrelsens to ændringsforslag til § 5 og § 6. 

Begge bestyrelsens forslag, der er begrundet og beskrevet i mødeindkaldelsen, blev vedtaget.   

 

Valg til bestyrelsen  

Der var ikke indkommet forslag om andre kandidater, og de nuværende bestyrelsesmedlemmer er alle villige til 

genvalg; dog er der som allerede nævnt ovenfor givet tilsagn til Lizzie om at finde en ny kasserer så hurtigt som 

muligt. Forsamlingen tiltrådte genvalg af Jan Zimmermann, Hans-Tyge Haarløv, Lizzie Sørensen, Anders Nyborg 
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og Ida Kierbye. Forsamlingen tiltrådte samtidigt, at det overlades til formanden hurtigst muligt at finde en 

afløser for Lizzie Sørensen som kasserer.  

Den nuværende suppleant Leif Carøe er også villig til genvalg, og forsamlingen tiltrådte ligeledes hans genvalg.  

Valget af revisor påhviler ikke generalforsamlingen, som dog blev orienteret om, at Thorkild Sohn er villig til at 

fortsætte på posten.  

 

Fastsættelse af kontingent 

Forsamlingen tiltrådte formandens forslag om at fastholde kontingentet på 100 kr/år.  

 

Eventuelt 

Formanden afsluttede mødet med at pege på behovet for støtteforeningens videreudvikling, herunder hvordan 

vi kan fange og fastholde ny medlemmer, og nævnte i denne forbindelse også, at månedlige e-mails kunne være 

et værktøj i denne sammenhæng.  

Formanden takkede afslutningsvis for dirigentens bistand til at sikre afvikling af mødet i god ro og orden og for 

mødedeltagernes bistand til at få ”stenene på vores vej” ryddet af vejen.  


