Referat af landsmøde i Folkevirke den 22. april 2017
Tilstede var Folkevirkes forretningsudvalg og medlemmer af Folkevirke samt gæster
(Folkevirkebrugere). Desuden var Dansk Kvinde Samfund, Håndarbejdets Fremme, Danske
Blindesamfunds Kvinder og Etniske Kvinders Samråd repræsenterede.
Pkt. 1
Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen blev referent. Karen Hallberg og
Lene Løgstrup blev stemmetællere.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.
Pkt. 2
Mundtlig årsberetning ved formanden – godkendelse af både skriftlig og mundtlig
årsberetning
Årsberetningen er vedlagt som bilag 1.
Spørgsmål vedr. afholdelse af jubilæum. Ulla-Britta Gregersen mente, det var en god idé at invitere
en teatergruppe.
Diskussion om hvordan antal deltagere i årsmødet kan hæves. Britta Poulsen mente, at det var et
generelt problem i foreninger over hele landet. Karen Philkjær mente, at man skal udvide
landsmødet til to dage.
Annam Al-Hayali foreslog, at man indkaldte til et debatmødet med både gamle og unge om
forenings arbejde.
Grete Balle mente, at Karens forslag var en god idé.
Karen mente, at det sociale samvær er vigtigt for en forening.
Pkt. 3
Mundtlig årsberetning for kulturtidsskriftet ”Folkevirke” – godkendelse af både skriftlig og
mundtlig årsberetning.
Årsberetningen vedlægges som bilag 2
Folkevirke i Vesthimmerland roser redaktøren for samarbejde om bladet ”Rapporten fra Danmarks
guldkant”. Karen Pihlkjær mener, det er vigtigt med personlig henvendelse, når man søger omtale
og penge til Folkevirkeaktiviteter.
I Roskilde er der så mange arrangementer, at det er svært at konkurrere, lød det fra Britta Poulsen.
Jeanne Bau-Madsen fra Folkevirke i Lyngby mente, at det er umuligt at søge penge lokalt.
Tove Hinriksen stillede spørgsmålet, om det er ok at udgive færre blade.
Mona Jensen mente, det er i orden kun at udgive måske kun 2 blade om året.
Ulla-Britta Gregersen mente, at bladene kan bruges i studiekredse. De bliver aldrig for gamle.
Tove Hinriksen gav hende ret.
Susanne Tarp mener også, at vi kan udgive færre blade. Susanne Tarp mener, vi skal opfordre til at
alle bliver medlemmer – og ikke kun har et abonnement på bladet.
Annam mener, vi skal overveje kun at udgive bladet elektronisk.
Karen Pihlkjær: Det er vigtigt med et blad i papir, så de kan deles ud.
Redaktøren mener, det kan være svært at find bladet på nettet. Hun mener, det er vigtigt at bladet
findes på papir. Det er en fin reklame for foreningen.
Karen Pihlkjær roste redaktøren for et fint blad – både på indholdssiden og layout.
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Jeanne Bau-Madsen mener, at det kunne være rart at høre fra kredsene, hvad bladet bliver brugt til.
Mona Jensen mente, at redaktøren bør efterlyse dette i bladets spalter.
Annemarie Balle efterlyser mere samarbejde mellem hovedorganisationen og kredsene. For
eksempel tager FU-medlemmerne gerne ud og besøger kredsene.
Både den skriftlige og den mundtlige årsberetning blev enstemmigt vedtaget.
Både den skriftlige og den mundtlige beretning for bladet blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 4
Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget til godkendelse
”Andre indtægter” indeholder beløb af uforbrugte midler fra ministeriet i 2012. Kontingenterne er
opstillet under eget punkt.
Regnskabet rammer budgettet flot.
Bladet giver et underskud på ca. 57.500,00 kr.
Kassereren bliver rost for sin PowerPoint og sin klare og forståelige fremlæggelse af regnskabet.
Budgettet for 2017 følger regnskabet for 2016. Der budgetteres med et resultat på 0.
Lene Lægstrup synes, at revisionsudgiften er meget høj. Folkevirke har fået ny kasserer, ny revisor
og nyt system. Kassereren håber, at udgiften bliver mindre næste år.
Annemarie Balle fortæller, at kopimaskinen er dyr i drift og revisoren mener, at Folkevirke
eventuelt skal købe en ny evt. en sort/hvid.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget og budgettet enstemmigt godkendt.
Pkt. 5
Fastsættelse af kontingent.
FU foreslår uændret kontingent. Det blev bakket op af landsmødet.
Pkt. 6
Valg
Jeanne Bau-Madsen, Tove Hinriksen og Britta Poulsen blev genvalgt.
Suppleanter:
Lene Lund genopstiller og blev valgt.
Anden suppleant skal vælges på Vesthimmerland eller Vestegnen.
En observatør kan sendes fra den kreds, der ikke sender suppleant.
Pkt. 7
Ingen indkomne forslag.
Pkt. 8
Eventuelt
Karen Pihlkjær fortalte om et kulturudvalg i deres kommune. De udgiver Kultur Thit, hvor alle
arrangementer i kommunen offentliggøres. Folkevirkes program kommer i bladet for 1500,00 kr.
om året. Dette er meget billigere end at annoncere selv. Kultur Thit ligger også på nettet.
Dette findes også i andre kommuner. Mange bruger også KultuNaut.
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Årsmøde 2018.
FU forslår 14. april eller 21. april.
Den 21. blev vedtaget. Længden af mødet og stedet drøftes i FU.
Formanden fortalte om Emma Gad jubilæet 2. juni 2018. Ulla-Britta foreslog at Folkevirke udskrev
en konkurrence om et essay om Takt og Tone på landsplan.
Formanden spørger om nogle af de tilstedeværende vil deltage i en arbejdsgruppe. En opfordring,
som ingen umiddelbart takkede ja til.

København den 22. april 2017

Dirigent

Referent

Birgit von der Recke

Jeanne Bau-Madsen
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