Referat af Folkevirkes ordinære repræsentantskabsmøde
den 17. april 2020

På grund af Corona-udbruddet måtte Folkevirkes forretningsudvalg beslutte, at årets
landsmøde skulle holdes ”elektronisk”
Ifølge vedtægterne skal Folkevirke holde landsmøde inden udgangen af april.
Landsmødet blev derfor gennemført sådan, at alle medlemmer fik tilsendt
årsregnskab og skriftlig årsberetning sammen med en dagsorden. I perioden frem til
den 17. april kunne der stilles spørgsmål via mail, og senest den 17. april skulle de
stemmeberettigede fremsende deres holdninger og indstillinger til årsberetning,
årsregnskab samt valg.
Karen Hallberg blev valgt til dirigent og referent, mens Birgit von der Recke blev
valgt til stemmetæller.
De mundtlige og skriftlige årsberetninger for landsforeningen Folkevirke blev i år
slået sammen.
Annemarie Balle indledte sin årsberetning med at omtale Folkevirkes 75 års
jubilæum i foråret 2019. Hun pegede bl.a. på, at jubilæumsdagen blev en flot og
givende dag, hvor Folkevirke samtidig kunne præsentere sin nye jubilæumsbog med
tilbageblik på de 75 år, der er gået, men også fyldt med visioner for de år, som
kommer.
Dagen var mere end blot en fejring af et jubilæum – der var plads til debatter,
kulturelle indslag og samtaler. Der kom mange forslag frem om, hvordan de næste
mange år kan forme sig. Men gennemgående var det, at der i fremtiden også skal
lægges vægt på samtalen og det personlige møde som rammer for debatter om
aktuelle og vedkommende emner inden for den sociale, kulturelle og politiske
folkeoplysning.
Præcis sådan som Folkevirke gør det i dag.

Men stadig på en måde, så deltagerne føler sig velkomne og debatterne
vedkommende.
Desuden omtalte Annemarie Balle et par større danske projekter, som Folkevirke
har gennemført i det forløbne år. Det drejer sig om projekterne ”Hvorfra kommer
forandring” og ”KulturGrammatik”.
Hun påpegede, at begge projekter flugter med Folkevirkes fokusområder – de
sociale, kulturelle og politiske områder.
I begge projekter har Folkevirke samarbejdet om møderne med foreninger, som vi
ikke tidligere har været i kontakt med. Alle folkevirkebrugere har været inviteret,
men da vi gennem de senere år har haft ekstra pladser, valgte vi i år at udbyde
kurser og arrangementer til en større gruppe.
Ved de nye samarbejder er det lykkedes både at have flere deltagere og dermed
også en bredere debat, ligesom det er lykkedes at få nye vinkler på debatterne, da
deltagerne er kommet med meget forskellig baggrund – både aldersmæssigt og
kulturelt.
Et andet område, som landsforeningen Folkevirke har været involveret i, er et
internationalt projekt om stemmesedlers udformning. Projektet støttes af Nordisk
Ministerråd og koordineres af svenske folkeoplysere, som har hovedkontor i
Stockholm.
Annemarie Balle kom også ind på Folkevirkes økonomi. Her pegede hun på, at set
helt overordnet, så kan Folkevirke se tilbage på et år, hvor økonomien fortsat har
været inde i en god gænge.
Sidst lød der en stor tak til de offentlige og private fonde, som gennem 2019 har
støttet Folkevirkes aktiviteter, projekter og drift!
Beretningerne blev enstemmigt godkendt af de stemmeberettigede.
Også de mundtlige og skriftlige årsberetninger for kulturtidsskriftet ”Folkevirke” blev
i år slået sammen. I Annemarie Balles beretninger blev årets fire temablade omtalt,
ligesom hun pegede på temabladenes sammenhæng med landsforeningens
generelle fokus.

Beretningerne blev enstemmigt godkendt af de stemmeberettigede.
Det reviderede årsregnskab samt budget blev enstemmigt godkendt.
Forretningsudvalget havde foreslået et uændret kontingent, og det blev enstemmigt
godkendt af Folkevirkes stemmeberettigede.

Valg
Formand Annemarie Balle havde oplyst, at hun var villig til genvalg. Hun blev
enstemmigt genvalgt.
Tre forretningsudvalgsmedlemmer var på valg, nemlig Susanne Tarp, Mona Jensen
og Lene Lund. Susanne Tarp og Lene Lund var villige til genvalg og blev enstemmigt
genvalg. I stedet for Mona Jensen blev Tove Kristensen valgt til forretningsudvalget.
To suppleanter var på valg, nemlig Ulla Lunde Hansen og Tove Kristensen. Begge var
villige genvalg. Da Tove Kristensen tidligere var blevet valgt som ordinært medlem af
forretningsudvalget, bortfaldt hun som valgbar under dette punkt. Mona Jensen
havde tilkendegivet, at hun gerne ville opstille som suppleant og blev enstemmigt
valgt som 1. suppleant
Ulla Lunde Hansen blev enstemmigt valgt som 2. suppleant.
Der var ikke indkommet forslag.
Der var ingen kommentarer under punktet eventuelt.

Karen Hallberg, referent

