
Generalforsamling Bibliotekets venner 6. maj 2021 

Coronaen har skubbet generalforsamlingen udenfor biblioteket og bestyrelsen trodser 

vejrguderne lune og har stillet borde op med røde og hvid ternede duge. Kaffe og småkager bliver 

der ikke sparet på og de fremmødte deltager får hældt en varm kop kaffe op for at kunne holde 

fingrene varme.  

Godt humør er der heller ikke mangel på og en glad formand Lisbeth byder glad velkommen til de 

fremmødte og går i gang med generalforsamlingen. Førstepunkt er valg af dirigent og Gertrud 

bliver forslået og der blev klappet. Igen lidt varme til hænderne. Til referent blev foreslået Birthe 

Thordahl, som allerede sad klar med kuglepen og papir. Indeholdt punktet også stemmetæller, 

blev det dog hoppet over.  

Lisbeth startede sin beretning med at takke Marianne, som havde valgt at udtræde af bestyrelsen, 

for hendes mangeårige engagement og indsats. Marianne fik et par skt. Hans urter til hendes 

sommerhus og der blev smilet glad og taknemmelig. Lisbet havde måtte grave lidt længere tilbage, 

da generalforsamlingen i 2020 blev aflyst. Hun mindes glad den talrige Kirkevandring i Årslev/sdr. 

Nærå med høj solskin og gode fortællinger. Det var som om minderne fik en lokal byge skubbet 

lidt væk og solen tittede frem, eller var det bare mindet. Bent Bjerring var også en del af 2020, 

hvor han gennem sine billeder fortalte om sit liv og nisseeventyr. En ting havde bibliotekets venner 

dog også nået i efteråret 2020, nemlig Sara Smeds fortælling om at være børnehjems barn, hvor vi 

med god afstand sad i Storstuen, som der med taknemmelighed var taget i mod af Sdr. Nærå 

Valgmenighed.  

Siden sidste generalforsamling i 2019 er der kommet en ny bibliotikarleder – Birte Mogensen og 

hun deltog til generalforsamlingen og fortalte lidt om hendes liv i bibliotekets verden rundt i 

landet, som både havde været i Vejle og Århus. I coronatiden havde biblioteket arbejdet med 

Udviklingsplaner og handleplaner for div. indsatser. Hvis det vækker læserens nysgerrighed, kan 

de begge findes på bibliotekets hjemmeside. Der har været godt gang i bogposer og reservationer 

og det blev understreget at det var vigtigt for Birte, at biblioteket blev holdt så meget i gang som 

overhovedet muligt. De har også arbejdet med Bogpræsentationer online, læsebøger og 

fælleslæsning for sårbare kvinder. 

Til efteråret vil der komme babymusik, musik og spjæt. Der er også lavet en quiz, som skal få os til 

bevæge os mere, ved at gå på opdagelse i Årslev. De arbejder også på at lave en ny børn og unge 

afdeling i Årslev bibliotek. 

Der blev spurgt ind til fremtiden for den konkrete placering af biblioteket og hvad der sker i 

forhold til udviklingen i Årslev bymidte. Formand Lisbeth orienterede, at hun deltager i div. 

informationsmøder om byudviklingen. Der vil startes på 1. etape i sommeren 2021, som der er 

sendt informationsbreve ud i e-boks. Det pædagogiske læringscenter er nr. 10 på 

prioriteringslisten og det er uvist, hvornår de når dertil.  

Der var en snak om bibliotekets venner arbejdede for  

1. kamp om et bibliotek i byen 



2. kamp om bibliotek på det nuværende sted.  

Bestyrelsen er enig om at det vigtigt at bevare et bibliotek, men der er delte mening om det er 

vigtigt på det nuværende sted, som det også var konklusion fra et møde, hvor emnet blev taget op 

for år tilbage. 

Det tyder ikke på, at det bliver ændringer i den nærmest årrække. Lisbeth forslå, at det måske var 

en ide at besøge Pontoppidan skolen, hvor der var et lignede pædagogisk læringscenter, til 

inspiration. 

Bestyrelsen har valgt at købe 20 nye højskolesangbøger, men prøver samtidigt at bevare det gamle 

sæt, til udlån.  

Der arbejdes på at der bliver en sangaften med de nye sangbøger den 2. juni med Mette Sanggård, 

som har været med i udvalget bag Højskolesangbogen. 

Bestyrelsen blev præsenteret og der var stående applaus til dem. 

Regnskabet blev gennemgået og trods indkøb af højskolessangbøger er der stadig lidt på bogen. 

Der var ingen kommentar fra de medvirkende og fremstillingen var gennemskuelig og ingen poster 

til fantasien. 

Forslag Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Valg  

Bestyrelsen :Birthe, Birgitte og Lisbeth er på valg og modtager gerne genvalg. Der blev klappet for 

genvalget 

Suppleanter: Katrine ønsker genvalg, men Marianne ønsker at trække sig. Anne Mette Alban blev 

opstillet og blev valgt. Ruth blev forslået, men trak sig, da hun hørte en ynge kvinde ville stille op. 

Revisor. Jane Nissen ville gerne modtage genvalg og der blev igen klappet i de kolde hænder. 

Evt. Marianne Garde ville gerne sige tak. Talen kom omkring vemodigt, med fra starten, 

spændende fantastisk og forrygende. Udmattende GDPR. Dog 14 års deltagelse, hvor det har 

præget af godt samarbejde og at lykkes. Der faldt et lille ord til hver bestyrelsens medlem.  

Tilsidst blev glasset med alle 25 ørene til den traditionsrige bogbanko, som vi desværre ikke kunne 

holde dette år. 

Øvrige forslag 

- Udlodning af bog 

- Reklamer for Bog og Bio, som foregår i Ringe bio.  

- Kunne der holdes en Bog cafe i Årslev, hvor der bliver præsenteret en bog.  

- Evt. brug Vi hjælpe hinanden i Årslev mere i forhold til information. 

Generalforsamlingen sluttede med at der blev uddelt en indpakket bog til alle der var mødt frem 

og forventningens glæde var stor til en hyggelig stund med en god bog.   



De røde-og hvid ternede duge blev foldet sammen og bordene blev sat på plads. Et par småkager 

kunne lige nås at smages inden lågene blev sat på, men stadig så der nok tilbage til at glæden 

kunne spredes endnu en gang ved hjemkomsten. Under småsnak i grupperne opløses 

forsamlingen med ønsker om en varm stue og en aftensmad på bordet ved hjemkomsten. Måske 

en sofa med tæppe om benene og følelsen ved at åbne en ny bog og gå på opdagelse i et uventet 

eventyr. 

 

Referent Birthe Thordahl  


