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Referat fra Generalforsamling
Torsdag den 3. juni 2021 kl. 19.00 i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa.
Der var 24 stemmeberettigede fremmødt. Karen Margrethe Fink bød velkommen,
hvorefter Povl Petersen introducerede aftenens taler.
Kl. 19 – 20 talte Siegfried Matlok, tidligere Chefredaktør for Der Nordschleswiger,
om forholdet mellem Danmark og Tyskland 100 år efter Genforeningen.
På en meget spændende måde blev vi indført i op- og nedture i Sønderjyllands
historie de seneste 101 år, set gennem den tysk-danske brobyggers briller. Der blev
udover alle historiske fakta også fortalt en del anekdoter fra tiden på Christiansborg,
hvor han var leder af det tyske mindretals sekretariat i perioden 1988 -2007.
Fællessang: ”Det haver så nyligen regnet". (nr. 529 i 19. udgave af Højskolesangbogen), Trygve
Korsvik spillede til alle fællessange
Kaffepause med efterfølgende generalforsamling. I år er foredrag og kaffen betalt af Foreningen
Norden, Aabenraa

Dagsorden (Ændret maj 2021)
1.

Valg af dirigent, Bente Wrang blev valgt, kunne konstatere at den flere x udsatte
generalforsamling var lovlig indkaldt. (GF aflyst i 2020. 2021 indkaldt 1. gang den 12.2. til
GF 22.4. (udsat), 2. gang 25.3 til GF 3.6. Derudover en påmindelse 13.5.) Dagsordenen
gennemgås

2.

Formandens beretning, formanden aflagde beretningen, der var ingen spørgsmål til denne.
Godkendt. Beretningen vil blive lagt på Norden Aabenraa hjemmeside

3.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, kassereren gennemgik alle poster på det
omdelte regnskab, godkendt. Regnskabet lægges på hjemmesiden

4.

Forslag fra lokalbestyrelsen. Ingen

5.

Kassereren fremlægger forslag til budget 2021/22, der er ikke udarbejdet budget på grund
af stor usikkerhed om arrangementer og manglende aftaler

6.

Forslag fra lokalafdelingens medlemmer (Forslag skal sendes til formanden eller et
medlem af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen), ingen

7.

Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen
På valg er :
Birte Fangel (villig til genvalg), genvalgt med applaus
Birgit Støchkel (villig til genvalg), genvalgt med applaus
Povl Petersen (villig til genvalg), genvalgt med applaus
Lone Volquartz (villig til genvalg), genvalgt med applaus
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8.

Valg af revisor. (Vedtægterne for Lokalafdelingen fra 2018 kræver valg af 1 revisor).
På valg er:
Rasmus Callesen (villig til genvalg), er ikke tilstede, genvalgt

9.

Valg af revisorsuppleant. (Nyt punkt på dagsordenen!!), som revisorsuppleant foreslås
Carl F. Dela, er ikke tilstede, valgt

10. Eventuelt. Lone Volquartz fremlagde forslag om oprettelse af 1-2 læsekredse med
udgangspunkt i Nordisk litteratur. Forfatterskaber / nutidige forfattere med reference til
klassikere / prisvindere for nordiske sprog / eller andre gode forslag. Foreslår grupperne
består af 6-7 personer, som i starten mødes privat 2-3 x årligt, senere evt. på Biblioteket.
Forslaget vil blive sendt ud til medlemmerne som nyhedsbrev, hvorefter interesserede kan
tilmelde sig.
Den 10. - 20. 6. afholdes LiteratureXchange i Aarhus for tredje gang, se mere på litx.dk.

Fællessang ”Nu blomstertiden kommer” (nr. 326 i 19. udgave af Højskolesangbogen).
“Nu er dagen fuld af sang” (nr 346 i 19. udgave af Højskolesangbogen)
Dirigenten takker formanden for alle de opmuntrende mails og nyhedsbreve, vi har modtaget i denne
corona tid. Takker endvidere for afviklingen af generalforsamlingen.
Dirigent og pianist modtager begge en vingave for indsatsen

Efter GF mødtes bestyrelsen til et konstituerende møde;
Formand Karen Margrethe Fink,
Næstformand Birte Fangel
Kasserer Povl Petersen
Sekretær Birgit Støchkel
Ad hoc og læsegruppe Lone Volquartz
Ad hoc Margit Olavsgaard

Aabenraa, den 4. juni 2021, Referent Birgit Støchkel,

Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt i forbindelse med pakning af programmer i begyndelsen af
august måned

