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Referat af 
Generalforsamling i Støtteforeningen for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle 

Søndag, den 22. maj 2022 
 
 
Dagsordenspunkterne i henhold til vedtægterne er markeret med fede typer nedenfor og med en 
nummerering som anvendt i mødeindkaldelsen. 
 
1 Valg af dirigent 

Ida Kierbye bød velkommen i formandens fravær og foreslog valg af Anders Nyborg som dirigent, hvilket 
blev vedtaget med akklamation. Dirigenten konstaterede, at mødeindkaldelsen – angiveligt pga en 
misforståelse – først var kommet på hjemmesiden en dag for sent. Det blev accepteret, da det ikke 
skønnedes at have nogen betydning for generalforsamlingens afvikling.  
 
2 Valg af referent 

Ida Kierbye tilbød at skrive referat, hvilket blev godkendt.   
 
3 Valg af stemmetællere 

Da der ikke forelå forslag til afstemning eller ny kandidater til bestyrelsen, blev det aftalt at undlade valg af 
stemmeoptællere. 
 
4 Formandens beretning 

Der er modtaget følgende beretning fra formanden:  

”2021 har ikke været noget nemt år at navigere i. Hele foråret var Folkeuniversitetet lukket ned, og i løbet 
af efteråret kom vores traditionelle deltagere kun langsomt tilbage. Det har derfor været et både 
aktivitetsmæssigt og økonomisk trængt år. – Folkeuniversitetscenteret kom dog gennem året uden 
likviditetsproblemer, bk,a, takket være omlægning af kreditforeningslån. 

Et år på vågeblus har også sat sine spor i Støtteforeningen. Der har ikke været arrangementer at reklamere 
for, og indbetaling af kontingent er styrtdykket. Støtteforeningens problemer skyldes ikke 
coronapandemien, men de er blevet voldsomt forstærket af pandemien.  

Vi har ved de seneste generalforsamlinger nævnt, at udsendelsen af Skærum Nyt på papir dræner 
Støtteforeningens pengekasse, og vi har derfor i bestyrelsen arbejdet på at finde en fremtidig model, der 
tilgodeser flest mulige interesser. Vi arbejder på fremover at udsende et månedligt elektronisk nyhedsbrev, 
som samtidigt vil understøtte Centerets markedsføring af foredrag og andre arrangementer, samt hvert år i 
december at udsende en fyldig årsberetning både elektronisk og i papirformat. Vi håber, at flest muligt vil 
melde sig til den elektroniske udgave, for det er forsendelsesomkostningerne, der sluger alle pengene. – 
Med dette følger en venlig, men bestemt opfordring til at betale kontingent (100 kr på konto 7590 5542215 
eller mobilepay 62971). I disse elektroniske tider kan de fleste oplysninger, som Støtteforeningen sender 
ud, findes på anden vis; kontingentet skal derfor opfattes som en direkte støtte til Centeret og dets arbejde.  

I foråret 2022, hvor forholdene i samfundet langsomt normaliseredes, blev Centerets arbejde ramt af 
Gudrun Aspels sygdom. Heldigvis er der kommet gode hjælpere på stedet. 
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Årsberetningen skal ikke være lutter jammer. Centerets bestyrelse med biskop Henrik Stubkjær fra Viborg i 
spidsen, har ansøgt Realdania om støtte til en gennemgribende renovering af Skærum Mølle. Det er en 
længere proces, og man er i øjeblikket i gang med en såkaldt forundersøgelse, der skal afdække, om der er 
et tilstrækkeligt forretningsgrundlag på Skærum Mølle, der kan motivere, at Realdania går ind med et 
større millionbeløb til istandsættelse. Vi håber selvfølgelig, at denne undersøgelse må ende positivt.  

Sluttelig vil jeg sige, at vi godt kan bruge flere frivillige på Folkeuniversitetscenteret. Har man nogle timer til 
overs, kan man altid få afløb for sin virketrang på Skærum Mølle, og har man en særlig kompetence, kan 
den utvivlsomt udnyttes her på stedet. I Støtteforeningen søger vi også en ny kasserer! 

Tak til alle gode medarbejdere såvel på Centeret som i Støtteforeningen. I gør en uvurderlig indsats både i 
dagligdagen og ved særlige lejligheder. TAK.” 

Efterfølgende spørgsmål om bemandingen på Skærum Mølle afklarede, at Karen Marie German nu 
varetager såvel praktiske som administrative opgaver, herunder afholdelse af ugentligt planlægningsmøde 
med pedeller m.fl. Rundvisninger klares af Leif Carøe og Gravers i fællesskab.    

5 Årets regnskab 

Der er modtaget vedlagte regnskab udarbejdet af kassereren Lizzie Sørensen og revideret af Thorkild Sohn. 
Regnskabet afspejler et drastisk fald i indtægter pga de udeblevne kontingentbetalinger, men fortsat en 
positiv kassebeholdning. Der er ikke foretaget overførsler til Skærum Mølle. Regnskabet gav ikke anledning 
til nogen bemærkninger.  
 
6 Evt. indkomne forslag 

Der er ikke modtaget nogen forslag til behandling på generalforsamlingen.  
 
7 Valg af bestyrelsen 

Alle nuværende medlemmer/suppleanter i bestyrelsen er villige til genvalg, og der er ikke fremkommet 
forslag om ny kandidater til bestyrelsen. Valg af revisor påhviler ikke generalforsamlingen, men til 
orientering kan oplyses, at Thorkild også er villig til at fortsætte som revisor i indeværende år.   

På denne baggrund blev det besluttet at foretage genvalg af såvel medlemmer som suppleant i bestyrelsen 
og at afvente næste generalforsamling, før der gennemføres nogen ændringer. Indtil da må især arbejdet 
på at finde en afløser for Lizzie som kasserer også fortsættes.   
 
8 Eventuelt 

Som det fremgår ovenfor, afventer Centeret nu resultatet af den forundersøgelse, som Realdania og 
Holstebro kommune har iværksat. Generalforsamlingens deltagere var på denne baggrund enige om at 
foreslå, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen, når der er klarhed over 
resultatet af dette arbejde, dvs formentligt tidligst i august eller september 2022. I mellemtiden vil Ida 
Kierbye kontakte formanden for at aftale, hvilke initiativer Støtteforeningen inden da kan/bør iværksætte 
for at ajourføre vores arbejdsgrundlag, samt i hvilket omfang, det måtte kræve ændringer af vedtægter 
eller andet.  


