
 
Referat fra den 12. generalforsamling i Bibliotekets Venner i Årslev 
Afholdt d. 11. marts 2019____________________________________________ 
 
Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

 
Valg af dirigent 
Formandens beretning 
Kassereren fremlægger foreningens regnskab til godkendelse 
Fastsættelse af kontingent  
Valg 

På valg til bestyrelsen er: 
  Birgitte Haar (modtager genvalg) 
 Lisbeth Stæhr Madsen (modtager genvalg) 
 Lena Schroll Jørgensen (modtager ikke genvalg) 

På valg til suppleanter er:  
 Gertrud Weensgård (modtager ikke genvalg) 

 Annemette Ottesen (modtager genvalg) 
 Valg af revisor og revisorsuppleant  
Indkomne forslag (mailes til formanden 7 dage før - senest 04.03.2018) 
Eventuelt 

 
Referat 
Dirigent: Eva Vesterdal valgt, som konstaterer, at GF er lovligt indkaldt. 
Gyntha Agger og Jytte Risager valgt som stemmetællere 
Birgitte H valgt til referent. 
 
Marianne afholdt årsberetning (se beretning længere nede). 
Beretning godkendt. 
 
Stine Jullerup fra Biblioteket orienterer: Jesper Vognsgård har sagt sin stilling op 31/3-19. Har fået nyt job. 
Giver noget uro for personalet- der går nok lidt tid inden det falder til ro. Der er ansat to nye medarbejdere: 
Ole (ungebib) Katrine (børnebib) begge med ½delen af tiden i Ringe og ½ delen i Årslev. Det nye bibliotek i 
Broby åbner omkring 1/11-19. 
Biblioteket deltager i Kulturdagen på Polymeren.  
Højskolesangbøgerne har været på tur og strandet i Fåborg ved en fejl – måske laves om til quicklån? - så kan 
man dog ikke reservere. 
 
Lena gennemgår regnskabet.  (vedhæftet) Der er brugt rigtig mange penge i år, da der har været mange 
arrangementer. Men vi går ud med et overskud, da der var en kassebeholdning at trække på. 
-Vigtigt at få betalt kontingentet inden 31/12 i året, så det så holdes indenfor dette års regnskab. Dette vil dog 
blive taget op i bestyrelsen, da det er lidt ulogisk, at det kommende års kontingent betales før årsskiftet. 
-Spørgsmål vedr. kravet om at man skal sende en mail hvert år med sine oplysninger, når man betaler 
kontingent, for at vi får oplysninger om mailadresser. Dette problem vil måske elimineres, hvis vi får ændret 
på vores medlemshåndtering. 
Regnskabet godkendt. 
 
Kontingent vedtages. 
 
Valg: 
Kandidater til bestyrelsen: Lisbeth Stæhr Madsen, Anne Mette Ottesen og Birgitte Haar – valgt. 
Kandidater til suppleantposten: Karine Jacobsen og Birthe Thordal Kristensen – valgt 
 



Revisor: Jane Nissen er valgt   
Revisorsuppleant: Gyntha Agger er valgt 
 
Ingen indkomne forslag 
 
Evt:  
Højskolesangbøgerne: der efterlyses en form for reservation af disse bøger- lave bookingsystem. Stine vil 
arbejde videre med dette. Ligeledes laves evt et indstik om at aflevere bøgerne hurtigt, så de kan komme 
videre til den næste låner. 
 
Obs på at gøre brug af Det lille bibliotek på Polymeren. Tag en bog og sæt en af dine læste bøger derop i 
stedet. 
 
Der efterlyses foredrag, (og her gerne henvendt til det mere modne publikum) der afholdes her på biblioteket, 
da man synes, at overvægten af bibliotekets foredrag afholdes på Ringe eller Fåborg biblioteker (dette er 
primært henvendt til biblioteket og ikke som sådan til Bibliotekets venner!) 
 
Generalforsamlingen afsluttedes efter flere gode debatter og reaktioner på både formandens beretning og 
regnskabet. 
 
Herefter var der kaffe med dejlige hjemmebagte kager. 
 
Og aftenen afsluttes med det festlige bogbanko! 
 
Årsberetning: 
Kære medlemmer 
Velkommen Biblovennernes 12. generalforsamling.  
 
Aftenens program: 
- 19.00 velkomst 
- 19.05 sang (285 Det er forår – alting klippes ned ) 
- 19.15 generalforsamling  
- 19.45 sang (Gi´ os lyset tilbage af Rasmus Skov Borring/Per Krøis Kjærsgaard) 
- 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 (138 Om lidt bli´r her stille af Kim Larsen) 
 
Året der gik 2018: Var et vildt år. Aldrig har Biblovenner haft så mange gryder i kog – lavet så mange 
aktiviteter – både medlemsrelateret men også i vores bestyrelsesarbejde.  
Faktisk så meget, at vi her i 2019 sætter lidt færre og lidt mindre krævende aktiviteter på programmet – 
måske!  
 
Et lille kig tilbage på 2018: 

12.03.18: Generalforsamling  

08.04.18: Bytte-bog-café (10 gæster). 

02.05.18: Sangaften med Arne Ploug, Peder Sørensen og Hans Rytter – “Ørehængere fra dengang farfar var 

ung” (30 gæster). 
26.05.18: Deltagelse med stand på Familie- og kulturdagen på Polymeren. 

04.10.18: Foredrag med Flemming Rishøj “De uartige piger på Sprogø”. (Journal 64 Jussi Adler Olsen) 

04.11.18: Bytte-bog-café 



30.11.18: Koncert med Sigurd Barrett for børn kl. 16.30-17.30 i Sdr. Nærå Valgmenighedskirke. 

(Sdr. Nærå friskole 0,-1. kl samt Ringe kirkes junior- og spirekor) 

11.12.18 Medlems-/brugermøde på Årslev bibliotek kl. 19-21 med temaet “Hvad er dine ønsker for 

bibliotekets fremtid?” (Steffen Jensen (A), medlem af kultur- og lokalsamfundsudvalget og  

Søren Hillers (B), leder af Pontoppidan-skolen i Broby) 

 

Årets bestyrelsesarbejde har været krævende 

Vi er åbenbart en meget energisk og dedikeret bestyrelse, og 2018 har været et krævende år. 

Udover at vi har planlagt og afholdt ovennævnte dejlige og særdeles velbesøgte arrangementer, så har vi i 

bestyrelsen arbejdet med en del interne opgaver. 

Bl.a. kom den nye persondataforordning i maj, og den opgave arbejder vi fortsat på.  

Endvidere besluttede vi at prøve at indføre Mobilepay i foreningen, men vores erfaringer her efter vi er 

startet, er både gode og dårlige. Det koster foreningen 75 øre hver gang vi får et beløb indbetalt, og det er 

administrativt bøvlet at få alle data på indbetaler.  

Vores hjemmeside har vi hostet gratis hos vores lokale Netplan, hvilket vi er meget taknemmelige over. Vi har 

en enkel og velfungerende hjemmeside. 

Men en ting, der volder os en del hovedbrud i bestyrelsen er, at det er en administrativ krævende opgave for 

os at få udsendt medlemsbreve/nyhedsbreve, så dér arbejder vi på en anden løsning.  

Vi tænker, at vi vil vende bøtten om, så det ikke er os som forening, der sender nyhedsbrev ud til jer 

medlemmer, men at det er jer medlemmer, der tilmelder jer vores nyhedsbrev. Derved er vi ude over 

persondataforordningen og ude over manuelt at skulle vedligeholde en mailingliste til jer medlemmer. 

 
2 statusmøder med bibliotekspersonalet 

Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 2 statusmøder med bibliotekspersonalet, hvilket er helt 

fantastisk. Vi har helt klart en fornemmelse af, at de har brug for os og vi for dem, og at vi begge parter har 

noget at give hinanden.  

 

En anden rigtig positiv ting er, at biblioteket nu gerne vil hjælpe os med vores egen annoncering på deres 

medier (hjemmeside, FB, avisannoncering osv). Det er vi meget taknemmelige for. 

 

Vi har netop holdt møde med biblioteksfaglig leder Morten Dahl Nielsen, som gav os nogle gode indspark 

omkring nogle af de administrative ting, som vi bokser med.  

Han kunne så også meddele, at der er en ny situation i FMBIB, der gør, at vi ikke kan forvente en hel masse 

mere hjælp end det møde, vi havde den 7. marts. De har ikke ressourcerne.  

 

Vennernes læseklub 

Kører fortrinligt. Der er 9 faste medlemmer. Tak til Susanne Jakobsgaard, Eva Horstman Pedersen og Gertrud 

Weensgård for at være tovholdere på læseklubaftenerne. 

 

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. 

 



Jeg skulle hilse fra læseklubben og sige, at nye medlemmer er mere end velkomne.  

Det er helt sikkert også muligt at komme med forslag til bøger, der kunne læses. 

 

Medlemsstatistik 

2015: 90 medlemmer 

2016: 114 medlemmer 

2017: 124 medlemmer 

2018: 71 husstande 

Vi har talt frem og tilbage i bestyrelsen om, hvordan vi skal registrere antallet af medlemmer, og vi er ved at 

nærme os en regel om, at en husstand = 1 medlem. Det forenkler vores medlemsregistrering.   

 

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. 

 

Bestyrelsestur 

Årlig bestyrelsestur i år til vores sommerhus i Spodsbjerg. Her fik vi gået tur, badet, spist vores sammenbragte 

menu og diskuteret og debatteret på tværs og sammen om stort og småt – herunder bestyrelsens tanker om 

Årslev bibliotek i fremtiden.  

Vores årlige bestyrelsestur er bl.a. med til, at vi har et godt sammenhold i bestyrelsen, og at vi ikke kun 

snakker biblo. Som Lisbeth sagde på et af vores bestyrelsesmøder, så er vi ikke bare en bestyrelse – vi er også 

venner, og det er det, der er med at gøre, at vi er en stærk, god og inspirerende bestyrelse. 

Til sidst  

Det bringer mig til mit sidste punkt – nemlig at vi i biblovennerne fortsat gerne opfordre til, at I nævner for 

naboer, venner og bekendte, at de skal blive medlemmer i Bibliotekets Venner.  

Hvorfor? 

Jo for at støtte vores forening, 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.  

 

Til allersidst vil jeg gerne sige tak til resten af bestyrelsen, fordi det er så inspirerende og lærerigt at arbejde 

sammen med jer –  tak til: 

Annemette for at være frisk på alle opgaver ikke mindst for at bage 

Birgitte vores gæve referent (hun sveder til vores bestyrelsesmøder) og tovholder på bytte-bog-cafe, 

Lisbeth vores gæve pressesekretær 

Susanne for læseklub og for at være hende, der står for kaffen 

 

Gertrud du for læseklub, plakater, musik,  

Lena for at ruske op i os ”gamle”, for gode idéer, din super forplejning til os, din kæmpe arbejdsindsats især 

med Sigurd Barrett-arrangementet og så med vores regnskab  



 

MEN MEN MEN 

Vi skal i aften sige farvel til både Gertrud og Lena. 

Det er et vemodigt farvel til jer begge. 

 

Gertrud – du er selveste initiativtageren til Bibliotekets Venner tilbage i 2007.  

Du og jeg er de eneste oprindelige medlemmer i bestyrelsen, og nu har du valgt at trække dig fra 

bestyrelsesarbejdet. Du forbliver i læseklubben og har vist nok lovet, at vi gerne må bruge dig også fremover. 

Stort tak for al dit arbejde – for din inspiration, for musikalsk bistand, for at arrangere danseaftener, for altid 

at være frisk på alle typer opgaver.  

Vi har ikke altid været enige i bestyrelsen. Du er rebellen, Gertrud og vi andre måske de pæne piger. Jeg kan 

huske, at du kaldte os for kvindagtige på et bestyrelsesmøde. Da kom vi da op af stolene alle sammen. 

Men Gertrud, du er ganske særlig, og vi vil savne dig og din skarpe replik. Jeg er sikker på, at vi alle vil ønske, 

at vi kan være lige så skarpe i replikken, når vi runder de 80+. 

 

Lena – også en meget stor tak til dig. 

Du har været med i bestyrelsen i 2 år, og du har gjort en KÆMPE indsats både som kasserer og som tovholder 

på vores succesfulde arrangement med Sigurd Barrett. 

Du har valgt at give stafetten videre til en anden, da du har andre spændende planer for dig liv. 

Held og lykke med det, Lena, og så håber jeg, at vi vil tage noget af alt det, du har lært os i bestyrelsen, med os 

ind i den nye bestyrelse, så vi kommer godt fra start her i 2019.  

 

Vi bruger jo ikke som sådan at give afskedsgaver, men I skal have en lille hilsen fra os i bestyrelsen. 

I har begge sået en masse frø i Biblovenner. Mange af jeres idéer er spiret og er vokset og blevet til noget 

rigtig godt, og nu skal I have nogle helt særlige frø. 

I skal have frø fra Medicinhaverne på Tranekær – nogle helt særlige gammeldags frøsorter, som ikke er 

forædlede, som de frø vi ellers kan købe i butikkerne. Det betyder, at fx grønkål, gulerødder og rødbeder ikke 

indeholder de samme sukkerstoffer, som de konventionelle. 

Vi håber, at I vil så dem og mindes biblovennerne med glæde! 

 

Tak til jer begge! 

Husk – bøger m.v. skal lånes på biblioteket, og biblioteket skal være i vores lokalområde. 

 

Tak! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


