
Referat fra generalforsamling i Bibliotekets Venner i Årslev 

Afholdt d. 10. marts 2016. 

Gunvor blev valgt som dirigent; takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 

rettidigt indkaldt. Birgitte blev valgt som stemmetæller og Susanne som referent. 

 

Formandens årsberetning blev godkendt og er vedlagt referatet. 

Regnskabet blev fremlagt og også godkendt. Er vedlagt referatet. 

Det blev vedtaget at beholde det nuværende kontingent. 

Alle medlemmer af bestyrelsen, der var på valg, modtog genvalg. 

Nanna Brandt og Lena Jørgensen blev valgt til hhv. revisor og revisorsuppleant. 

 

Under punktet evt. fortalte bestyrelsen om det kommende arrangement d. 1. juni, hvor vi i 

samarbejde med Lokalhistorisk Forening vil besøge husene omkring biblioteket og høre historierne 

om dem.  

Vedr. kontingentet var alle var enige om, at beløbet gerne må stige til 100 kr. Der vil blive fremlagt 

forslag herom på næste generalforsamling. 

Det blev bemærket, at alle selvfølgelig er velkomne til at indbetale mere i kontingent end de 

nuværende beløb på 50 kr./ 75 kr. 

Herunder blev også Bibliotekets Venners opgave og værdisæt drøftet, og de 3 pinde i vores 

formålsparagraf blev nævnt:  

1) Vi er støtteforening for Årslev Bibliotek, styrker biblo som kulturcenter 

2) Arbejder på at gøre biblioteket synligt i vores nærområde 

3) Arbejder for bibliotekets bevarelse og udbygning  

Der var mange fine og gode indlæg, som bestyrelsen vil tage med sig i det videre arbejde. 

Kassereren oplyste, at der i øjeblikket er 110 betalende medlemmer, og 4 nye kom til på 

generalforsamlingen; som herefter blev ophævet i god ro og orden. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inden vi fortsatte med bogbanko fortalte Jytte Riisager lidt nyt for vores område: Det går godt for 

Årslev Bibliotek – det har været en udfordring at skulle sige farvel til flere af ’de gamle’ erfarne 

medarbejdere samtidig og få ’de nye’ godt i gang, men processen er lykkedes fint. Årslev er valgt 

til udviklingsområde. I den forbindelse er biblo bl.a blevet opfordret til at arrangere begivenheder 

på Polymeren, og deltager som eneste institution i møder for nye borgere rundt om i kommunen. 

Der har været debat om begivenhedskataloget, der udkom hvert halve år; efter en omorganisation 

udkommer det nu som et 2-måneders katalog. 

Vi er den eneste biblovenneforening i kommunen, og der står stor respekt om vores arbejde. 

Vi blev opfordret til at være med til at sætte flere aktiviteter i gang på biblo, f.eks. strikkeklub eller 

lign. 

Besøgstallet er ikke faldet, men der må selvfølgelig altid gerne komme flere. Omkring 125 

personer i kommunen får bragt bøger ud. 



E-bogsudlånet er på 5 % - som i resten af landet. 

Som alle steder tænkes der også i besparelser på biblioteksområdet. Hvor der i 2007 var 42 

ansatte, er der nu 30 ansatte. 

 

Der var indkøbt mange fine bøger til bogbanko, og også blomster var der mulighed for at vinde. 

Der var godt gang i salg af spilleplader, mønterne kom på bordene sammen med kaffe, te og kage. 

Selvom ikke alle var heldige at vinde en bog eller en blomst, var indtrykket, at alle alligevel havde 

haft en god og fornøjelig aften. 

For referat: Susanne Jakobsgaard 

 

Formandens beretning v. Marianne Gaarde Hansen 
Velkommen – biblovennernes 9. generalforsamling.       
 
Aftenens program: 
- 19.00 velkomst 

- 19.05 sang (Den første forårsgave, Kristian la Cour 2011) 
- 19.15 generalforsamling  
- 19.45 sang (187 Noget om helte, Livet er en morgengave af Halfdan Rasmussen) 
- 19.55 BREAK – Jytte Risagers orientering om biblo i FM-kommune. 
- 20.10 kaffepause 20 min, hvor der kan købes banko-plader (bestyrelsen er vært) 
- 20.30 bogbanko (pris 50 kr/plade/kig på bøgerne i kaffepausen). 
- 21.30 sang (564 Go´nu nat – Musik Poul Dissing, Tekst Benny Andersen) 
 
Året der gik 2015. Hvad er der sket, siden sidst: 
 

Lidt om året set med bestyrelsens øjne. 
Et godt biblovenneår. Foreningen lever og har det godt. Vi har en fantastisk bestyrelse. Vi slås 
nærmest om at være mest engagerede, og vi vil gerne hinanden og vores fælles passion 
”biblovennerne”.  
Derudover har vi et rigtig godt samarbejde med biblioteket. Vi har nu haft godt et år til at vænne 
os til Mai og Stine, og det går godt. Snart må vi så vænne os til at undvære Mai en tid igen, når hun 
meget går på barsel. Stort tillykke og held og lykke med alting. Det bliver stort, Mai. 
I nogen tid har vi haft fornøjelsen af Mia – vores nye talkshow-værtinde her på biblioteket. Mia 
kan noget både med at snakke og med at lave show, og de af os, der har været til Bibliotekets 
talkshow har fået ”fuld valuta for pengene”. Det har været inspirerende, lærerigt og en meget 
anderledes oplevelse, bl.a. også fordi det er foregået på Polymeren. 
 

I det forløbne år har vi haft arrangeret følgende: 
28.10.15. Foredragsaften med John Juul Henriksen fra Tarup-Davinde I/S kl. 19-21.John fortalte om 
hele vores grusgravsområde helt tilbage fra 1954, hvor den grusgrav blev etableret. I dag er der 
omkring 70 små søer derude og mange af dem færdigreetablerede, og vi har et skønt område at 
boltre os i. 
09.10.15. Fortælleforestilling for børn og voksne med Lise Marie Nedergaard fra Fyrtøjet. Hun 



fortalte os to drabelige og levende eventyr 
3 x Bogcafé på Årslev bibliotek (25.01.15, 10.05.15, 27.09.15) 
16.03.15: Generalforsamling 

Derudover var bestyrelsen på deres årlige i øvrigt selvbetalte ”kom-hinanden-ved-tur” i august, og 
denne gang tog vi færgen til Avernakø, hvor vores ene bestyrelsesmedlem Majbritt arbejder ovre. 
Det var en helt fantastisk dag i skøn natur, skønt vejr med skøn frokost, cykletur og sågar badetur, 
og hvor vi fik drøftet stort og småt i løbet af dagen.  

Det er ikke første gang, at vi har haft drøftet det, men ligesom sidst ender vi med at konkludere, at 
de 3 pinde i vores formålsparagraf i vedtægterne dækker og beskriver vores berettigelse: 

- Vi er støtteforening for Årslev bibliotek, styrke biblo som kulturcenter. 

- Arbejder på at gøre biblioteket synligt i vores nærområde 

- Arbejde for biblo bevarelse og udbygning. 
 
Vennernes læseklub 
Kører fortrinligt. Der er 10-12 faste medlemmer. Tak til Susanne Jakobsgaard, Eva Horstman 
Pedersen og Gertrud Weensgård for at være tovholdere på læseklubaftenerne. 
Der har igen i denne sæson været valgt nogle interessante bøger af nogle interessante forfattere, 
der giver god gang i diskussionerne rundt om bordet. 
 
Vi har også forsøgt os lidt med en ny måde at gennemgå bøgerne på ud fra følgende 5 overskrifter: 
Spørgekraft, Besynderlighed, Originalitet  - åbner der sig nye ting?, Efterglød – giver bogen tanker 
efterfølgende, Bogens svaghed. 
 
Der har fra medlems side af været efterspurgt måske lidt lettere læste bøger og efterspurgt muligheden for 
at få bøgerne som lydbøger. Det er derfor besluttet, at der ved hvert bogvalg vil blive kigget på 
mulighederne, og i det omfang, det er muligt, vil vi skaffe lydbøger til og så give besked til medlemmerne i 
læseklubben. 
 
Læseklubben er åben for alle medlemmer, og hvis du har lyst til at være med, så tag fat i 
biblovennernes bestyrelse – allerhelst Gertrud Weensgård eller Susanne Jakobsgaard. 
 
Medlemsstatistik 
Vi har til dato registreret ca. 110 betalende medlemmer. I 2015 havde vi 90 medlemmer.  
Helt overordnet så støtter de allerfleste op omkring vores lille forening, og når medlemstallet 
svinger lidt, så er det fordi, at vi ikke har muskler til at lave avancerede opkrævningsmetoder. Det 
foregår med kontooverførsler eller kontanter, og vi har heller ikke en meget aggressiv 
rykkerprocedure. Så indimellem bliver kontingentet til biblovenner glemt i farten.  
 
Det bringer mig til mit næste punkt – nemlig at vi i biblovennerne fortsat gerne opfordre til, at I 
nævner for naboer, venner og bekendte, at de skal tegne et medlemskab i Bibliotekets Venner.  
Hvorfor skal de så det? 
Jo for at støtte vores venneforening, for at være med til at synliggøre biblioteket i nærområdet 
med de aktiviteter, vi igangsætter.  



Vi bruger en masse energi og kræfter på at skabe aktiviteter, der ikke koster en masse penge, men 
det sætter jo også nogle begrænsninger for vores udfoldelser, da foreningens eneste indtægtskilde 
er kontingentindbetalinger.  
 
Reklamefremstød for sangbøgerne: husk at sangbøgerne er købt for at blive brugt, og hvis nogle af 
jer har lyst til at låne dem, så skal I være hjertelig velkomne. Bøgerne er pakket i disse 2 kufferter 
med 10 stk. i hver, og i den ene kuffert er der endvidere en nodebog, så der kan spilles til. 
 
Spørgsmål, ønsker, forslag til bestyrelsen?Brug os – udfordr os – vi vil gerne imødekomme vores 
medlemmers ønsker og forslag, hvis muligt.  
 
Til allersidst vil jeg gerne sige tak til resten af bestyrelsen – til Birgitte, Lisbeth, Susanne, Majbritt, 
Solvejg og Gertrud.  Inspirerende og fornøjeligt og lærerigt at arbejde sammen med jer. 
Husk – bøger m.v. skal lånes på biblioteket, og biblioteket skal være i vores lokalområde. 
Tak! 
 
 
Til slut kommer som lovet opskriften på Solvejg Rauer´s dejlige makronkager:  
 
300 g sukker (el mindre) 
3 æg 
200 g makronrasp 
125 g smeltet margarine 
125 g mel 
1 barneskefuld mandelessens 
 
30 linseforme  
Bages 16 -17 min ved 200      
Velbekomme. 

 

 


