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Nyhedsbrev 6 
Maj 2008  

 
Kære medlem. 
 
 
Vi lægger ud med referatet fra generalforsamlingen den 31.03.2008 på Årslev Bibliotek 
– en ualmindelig hyggelig og inspirerende aften. 
    
Dagsordenen lød som følger:  
  1. Valg af dirigent 
  2. Formandens beretning 
  3. Kassereren fremlagde foreningens regnskab til godkendelse 
  4. Fastsættelse af kontingent 
  5.Valg:  
      På valg til bestyrelsen var: 
      Lisbet Skau (modtog ikke genvalg) 
      Solvejg Rauer (modtog genvalg) 
      På valg som suppleant var: 
      Grete Gaardsdahl (modtog genvalg) 
      Ida Antonakakis (modtog ikke genvalg) 
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
  7. Indkomne forslag 
  8. Eventuelt 
 
 ad 1. Som dirigent blev Eva Horstman Pedersen valgt. Hun konstaterede, at  
         generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. De 19 tilstedeværende var enige!       
 ad 2. Formandens beretning. Beretningen blev modtaget med bifald, men den var også  
         rigtig flot. 
 ad 3. Regnskabsfremlæggelse. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
 ad 4. Bestyrelsen havde forslag til ændring af kontingent: 
         Kontingent for børn 0-12 år – gratis 
         Kontingent for 13-18 årige koster 25 kr./år 
         Kontingent for19-årige og opefter koster uændret 50 kr./år 
         Kontingent for en husstand (uanset antal) koster 75 kr./år. 
         Forslaget blev begrundet i bestyrelsens ønske om at blive så mange medlemmer som  
         muligt i foreningen. Det blev vedtaget enstemmigt.  
 ad 5. Valget blev afviklet let og smertefrit. 3 kandidater stillede op, og den skriftlige af- 
         stemnings resultat blev som følger: Solvejg Rauer genvalgt til bestyrelsen med 13 stem- 
         mer, Eva valgt til bestyrelsen med 9 stemmer, og Birgit Samsing valgt som sup- 
         pleant med 6 stemmer. 
 ad 6. Til revisor blev Jytte Holmberg og til revisorsuppleant blev Birgitte Haar valgt. 
 ad 7. Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændring: 
         Vedtægt punkt 11: sætningen ” Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til frem- 
         læggelse på generalforsamlingen” udgår. Begrundelsen var, at bestyrelsen beslutter, 
         hvilke aktiviteter vi igangsætter ud fra de tilstedeværende midler.  
         I stedet blev det fra medlemmerne foreslået, at der under punkt 10 i vedtægterne, 
         ”Bestyrelsens opgaver”, blev tilføjet: ”Bestyrelsen fremlægger hvert år på generalforsam- 
         lingen dens visioner for det kommende år”. 
         Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. 
 ad 8. Under eventuelt blev der udtalt ros til bestyrelsen for et flot arbejde, og så kom der  
         forslag til aktiviteter: En operaaften igen med Jette Gundestrup, besøg af forfattere,  
         gennemgang af det nyindkøbte materiale til biblioteket ved bibliotekarerne, filmaftener,  
         lysbilledforedrag, debataftener, kontakt til plejehjem, fællestur til Bogmessen i                              
         København.  



         Spørgsmålet om bibliotekets beståen blev selvfølgelig berørt, og bestyrelsen lovede at 
         ”være på tæerne” og meddele alt nyt i den sag. Som vores kasserer Majbritt formu- 
         lerede det; ”Vi vil ånde kommunalbestyrelsen i nakken!” 
Efter generalforsamlingen nød vi te og kaffe med Idas nybagte kage til, mens vi beså de  
udstillede bøger, som efter kaffen  var gevinster i et åndeløst spændende bankospil. En af 
deltagerne, som drog hjem med gode gevinster, sagde til afsked: ”Det er dog den morsomste 
generalforsamling jeg har været med til!”  
Bestyrelsen er enig med deltageren og siger tak til alle der deltog. Vi ses!! 
                                                                                                      
Næste læseklubaften er torsdag, den 18.09.08 kl. 19.30 på biblioteket. 
Vi læser bogen ”Med plads til hundrede køer” af Hans Otto Jørgensen. Er du interesseret i at læse bogen, så 
sørger Majbritt for at bestille den hjem i god tid til 18.09. Du skal blot sende en mail til hende på 
majbritt84@sol.dk  eller ringe på hendes mobiltlf. 2485 2988 i god tid, så sørger hun for at reservere bogen 
til dig. Bogen kan derefter afhentes på biblioteket. Husk at alle er velkomne til læseklubafterne.  
 
Bogtip! 
Hans Otto Jørgensen: ”Med plads til hundrede køer”. 
Blandt de mange bøger, der er udkommet i begyndelsen af dette århundrede omhandlende de 
samfundsforandringer, der fandt sted i 1900-tallet, indtager H.O.J.s ”Med plads til hundrede 
køer” en særstilling. 
H.O.J. skriver sig så tæt ind på sine personer, at man ikke ville blive spor forundret, om en af 
dem pludselig stod i ens stue. Man kender dem jo så udmærket. ”Værsågod, sid ned, så laver 
jeg lige en tår kaffe!” Den besøgende kan være Ida, som kommer af intet, flytter rundt sammen 
med sin alkoholiserede far, kommer i huset hos sagførerens i Grenå og lærer ”takt og tone”, men 
ender alligevel som husbestyrerinde med sønnen Axel hos bonden Ejnar, der har en gård nær 
Limfjorden. 
Eller det kan være Ejnar, den indesluttede storebror som skal ”overtage”, mens lillebror Erik 
bliver læge og bor med sin Berit og sin datter Inger i København. Eller det kan være Axel, der på 
sin forvirrede vej mod kunsten, kan blive nok så spændende at tale med. Eller det kan være 
Axels halvbror, Rune, Ida og Ejnars søn, som bliver den nye bonde.  
Gennem disse personer – og flere – oplever man forandringerne i livsvilkår i 1900-tallet. 
Forandringer som ikke mindst indenfor landbruget var meget voldsomme. 
Der har ikke stået megen blæst om H.O.J.s bøger, men for denne læser har det været en 
oplevelse at stifte bekendtskab med hans forfatterskab. Han skriver ”så lærkerne synger”. 
 ”Med plads til hundrede køer” er tredje del af trilogien om Ida, Axel og Ejnar, men kan 
udmærket læses selvstændigt. Bibliovennernes læseklub har valgt denne bog som den første i 
efterårssæsonen. Se nærmere ovenfor. (Gertrud) 
 
Venlig hilsen 
Bibliotekets Venner 
Stationsvej 20, 5792 Årslev 
Tlf. 6599 2884 
Web: www.biblovenner.dk 
Mail: info@biblovenner.dk 
 
PS: Vi vil gerne opfordre til, at alle i husstanden melder sig ind i ”Bibliotekets Venner”. Vi har 
med de nye kontingentpriser netop gjort det rigtig attraktivt at melde alle i husstanden ind i 
vores forening. Vi håber dermed at øge medlemstallet, så vi står endnu stærkere som forening, 
hvis der bliver behov for det. 
Så er eksempelvis fruen i huset meldt ind og har betalt 50 kr., så koster det altså kun 25 kr. 
yderligere at få herren + eventuelle hjemmeboende børn meldt ind også. Det er da et godt 
tilbud! 


