
REFERAT

Børns voksenvenner Viborg/ Skive generalforsamling den 15. 
03. 2016 kl. 19.00. på Bentas Cafeteria.

DAGSORDEN:

Valg af dirigent.

Valg af stemmetæller og referent.

Bestyrelsens beretning.

Regnskab.

Indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent.

Valg:
3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Ellen som modtager genvalg
Jette (som er udtrådt af bestyrelsen).
Ove som udtræder af bestyrelsen.

1revisor samt 1 revisorsuppl.



På valg er Knud Erik Due som modtager genvalg.
Jørgen Andersen som modtager genvalg.

Eventuelt.
 

Udeladt på grung af et overskueligt antal fremmødte (2).

Gert Moltzen.

Bestyrelsens beretning ved formanden:

Status
Vi har nu haft det første år med én forening for Viborg - Skive
Der har været afholdt 11 bestyrelsesmøder + 1 konstituerende møde.

Vi har i dag 12 venskaber.

Disse venskaber er tilsammen for både Viborg og Skive og kan derfor ikke sammenlignes 
med tidligere år.

Vi har været forskånet for unaturlige afbrydelser af venskaber i forløbne år. Vi har pt. 8 
børn på venteliste  og 7 voksne på venteliste. Årsagen til de forholdsvis store ventelister 
skal ses i lyset af de store geografiske forskelle vi skal dække. Her tænkes på afstand 
mellem børn og voksenven, som kan forhindre etableringen af et venskabsforhold.
Men 8 børn på venteliste er alt for meget. En eller flere kampagner er nødvendig for at få 



flere voksenvenner. 

Jeg bliver nødt til at omtale hjemmeside igen i år. Det er nu fjerde år vi omtaler det.  De 
forberedende øvelser var gjort og vi meddelte sidste år, at hjemmesiden ville være klar i 
løbet af kort tid. Sådan er det ikke gået. Det er næsten pinligt og irriterende, at der ikke er 
en løsning. En løsning fra Landsforeningen var ikke brugbar.
Vi skal have hjælp for at komme i gang og have hjælp til at hjemmesiden er nem at 
redigere. En hjemmeside med gamle oplysninger er mindre værd end ingen hjemmeside. 

Arrangementer.
Vi sløjfede julearrangementet i år men beholdt arrangementet med en bowlingaften med 
spisning. Bustrupfonden donerede det.
En god aften. Det er svært, at love noget om nye arrangementer. Vi må se på økonomien. 
Sponsorater er nødvendige. Som nævnt tænker vi på kampagner og det kræver også 
kapital, men vores kerneydelse vil altid være at skaffe voksenvenner og så må vi se, hvad 
der bliver råd til af arrangementer.
Den 23. februar havde vi et velbesøgt arrangement for voksenvenner i Det Rød Klubhus.
Vi havde ønsket at gentage en sådan aften i klubhuset og det viste sig igen at opfylde 
vores formål. 

Udstillingen Kunst For Alle blev genoptaget i år. I morgen får vi besked på, hvad der vil 
blive doneret til os. En stor tak for den hjælp vi fik af jer til opstilling og nedtagning. 
Dette arbejde er jo betingelsen for, at vi får del i overskuddet.  

Landsforeningen.
Som tidligere nævnt er der nu blevet skabt et medlemsforhold til Landsforeningen og vi 
er selvfølgelig registreret som medlem. Der opkræves et mindre beløb i kontingent på 
årsplan.

Bestyrelsen.
Jeg er glad for at kunne sige, at bestyrelsesarbejdet også i det forløbne år er foregået i en 
positiv atmosfære, Sidste år udtrykte vi bekymring for fremtiden fordi det er blevet 
sværere og sværere at finde personer, der er villige til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Den 
bekymring er der stadig. Sidste år meddelte jeg, at jeg ville stoppe Efter at have været 
med fra starten, mente jeg, at det nu var tiden til at få yngre kræfter ind i arbejdet, men 
resultatet blev, at jeg fortsatte for at kunne mønstre en fuldtallig bestyrelse. Den egentlige 
årsag til sammenlægningen med Viborg, skyldtes jo også, at man i de to byer havde svært 
ved at få folk til at deltage i arbejdet, men sammen kunne der blive de nødvendige 7 



personer i bestyrelsen. Man skal dog ikke glemme, at det geografiske område, der skal 
dækkes, blev betydeligt større og det er en udfordring for bestyrelsen.
I år har Ove besluttet at stoppe. Jeg vil gerne takke Ove for de år, han har deltaget i 
bestyrelsesarbejdet. God vind Ove. 

Til slut vil jeg gerne takke Bustrupfonden og Skive Kommune for de donationer, som vi 
har fået. 

Tak til alle i bestyrelsen for det store engagement, som hver især har vist i det forgangne 
år.

P.b.v.
Erik Rasmussen     

       
Godkendt.

Ingen.

Uændret.

Ellen genvalgt.
Nyvalgt blev Bente Johannsen og Mette Brøndum.

Knud Erik og Jørgen blev ligeledes genvalgt.

Bestyrelsen blev bemyndiget til selv at find en suppleant til bestyrelsen.

Ingen emner berørt.

Referent   Gert Moltzen.
            


