Referat af Folkevirkes Landsmøde den 17. og 18. april 2018
Tirsdag den 17. april
Tilstede var kredsmedlemmer fra Vesthimmerland, Herning, Roskilde, Lyngby og
København. Desuden deltog repræsentanter fra Dansk Kvindesamfund og Danske
Blindesamfunds Kvinder, forretningsudvalget og medlemmer.
Formanden Annemarie Balle bød velkommen og fortalte om planer vedrørende
Folkevirkes 75 års jubilæum i 2019.
Derefter fortalte Annemarie Balle om Kvindernes Bygning - Lene Rasmussen og
Karen Hallberg viste rundt. Lene Rasmussen fortalte om kunsten på væggene, og
Karen Hallberg fortalte om bygningens historie.
Onsdag den 18. april
Kl. 10 kom Frederiksbergs frivilligkoordinator Bibi Agger med et debatoplæg om
frivillighed.
Hun fokuserede på det at skaffe frivillige.
Hun fremhævede linket www.cfsa.dk fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde om
kurser og materiale vedrørende frivillighed.
Hun understregede bl.a., at for frivillige er de tre s’er - ”Sjovt Sammen om en Sag” –
meget afgørende.
Efterfølgende drøftelser:
Frivilligaftaler. Her skal være en form for tydelighed.
Desuden blev det drøftet, om det er svært at stille krav til en frivillig – om man fx kan
man fyre en frivillig.
Det blev pointeret, at man skal huske at være ærlig med at beskrive de opgaver, man
forventer, at de frivillige skal varetages.
Desuden skal man passe på med ikke at være for indforstået, når man skal byde nye
velkommen.
Frivilligportalen er gratis og landsdækkende. Der flere tusind brugere.
Referat Folkevirkes ordinære Landsmøde
Pkt.1
Valg af dirigent og to stemmetællere
Karen Hallberg blev dirigent og konstaterede, at landsmødet er lovligt indvarslet.
Stemmetællere blev Ulla Lunde Hansen og Britta Poulsen.
Der var 16 stemmeberettigede til stede.
Pkt. 2
Formandens aflagde sin mundtlige årsberetning, som er et supplement til den
skriftlige beretning. Den mundtlige beretning er vedlagt som bilag.
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På den efterfølgende debat fortalte Jeanne Bau-Madsen om projektet Kvinder på 40+
som løber hen over efteråret.
Annemarie Balle fortalte om de projekter, som Folkevirke har ansøgninger til i EU og
Nordic Council.
Både den skriftlige og mundtlige beretning blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 3
Mundtlig beretning for kulturtidsskriftet ”Folkevirke” ved redaktøren Annemarie
Balle.
Den mundtlige beretning er et supplement til den skriftlige beretning. Den mundtlige
beretning vedlægges som bilag.
På en efterfølgende debat oplyste Annemarie Balle, at Folkevirke har fået penge fra
Kvindernes Bygnings Fond til Folkevirkes temanummer om Emma Gad.
Folkevirkes kredse i Vesthimmerland og Herning lægger blade ud til deres møder.
Vesthimmerland henter bladene på bogtrykkeriet.
Roskilde mener, det er svært at give bladene gratis, når nogle betaler for dem.
Roskilde foreslår, at man uddeler blade som prøvenumre – altså tidsbegrænset. Det
foreslås, at man trykker et indstik som gør opmærksom på, at det uddelte nummer er
et prøvenummer.
Der blev desuden spurgt, om man kan nøjes med trykke to dobbeltnumre i stedet for
som nu blot et enkelt. Et forslag, som vil betyde, at Folkevirke blot udgiver to årlige
Annemarie Balle svarede, at det vil blive problematisk blot at udgive to årlige numre.
Pkt. 4
Kassereren gennemgik regnskabet. Hovedudgiften til revision er formindsket, da
nogle deludgifter nu bliver posteret på de enkelte projekter.
Overskud fra B/B lejr i 2017 bliver overført til 2018.
Regnskabet blev præsenteret med kurver, lagkage- og søjlediagrammer. Kassereren
behersker nu fuldt ud programmet Economic, og det betyder, at de samlede udgifter
til revisionen er blevet lidt lavere end før Folkevire gik over til on-line bogføring.
På den efterfølgende debat blev der sprugt om hvor længe en forening kan betragtes
som nødlidende? Her blev henvist til Folkevirkes årlige ansøgning til DFS om midler
til netop nødlidende medlemsorganisationer. Formanden har talt med
Kulturministeriet og DFS om dette spørgsmål og svarede, at Folkevirkes egenkapital
må blive op til en halv million. Den er p.t. 151.000 kr.
Budgettet blev gennemgået. Det er med få udsving det samme som sidste år.
Budget og regnskab blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 5
Kontingenterne blev fastsat uændret.
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Pkt .6
Der var ønske om skriftlig afstemninger vedr. formandsvalg, bestyrelses- og
suppleantvalg.
Formanden blev enstemmigt valgt med akklamation.
Lene Lund blev foreslået som ordinært medlem af forretningsudvalget.
Mona Jensen, Susanne Tarp og Lene Lund blev enstemmigt valgt til
forretningsudvalget.
Tove Kristensen blev valgt til 1. suppleant og Ulla Brita Gregersen blev valgt til 2.
suppleant.
Pkt. 7
Der var ingen indkomne forslag.
Pkt. 8
Eventuelt
Kassereren bad alle om at indberette møder og kurser straks de er blevet afholdt af
hensyn til indberetning til Kulturministeriets §44.1.
Formanden fortalte om paragraf 44.1
Konsulenten bad kredsene om at sende efterårets programmer, så de kan komme på
hjemmesiden. Konsulenten bad kredsene om at kontrollere telefonnumre, emailadresser og andre personlige oplysninger.

Dirigent: Karen Hallberg

Referent: Jeanne Bau-Madsen
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