Referat Generalforsamling 2015 Torup Bogby

Til stede: Formand Peter Plant, kass. Liljan Schmidt, best. medlem Lis Hoffmann, supp.
Pia Spiess, fra aktivitetsgruppen Inger Molich, Anders Diemer,
suppl. Pia Spiess, bogsælgerne Tove Dinesen og Annette Månestjerne, endvidere en god
kunde Leif samt Annette der har bogkærre v. Torupgårdsvej. .
Der var følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og sekretær på generalforsamlingen.
2. Formandens årsberetning v/ Peter Plant.
3. Kass. regnskab 2014 v/ Liljan Schmidt
4. Indkomne forslag.
5.Fremtidige arrangementer.
6. Budget og kontingent.
7. Valg af bestyrelse, der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Evnt.
Ad 1) Peter blev valgt til dirigent, Tove blev valgt til sekretær
Ad 2) Peter fremhævede, at vi har et dygtigt og hurtigtarbejdende udvalg vedr.
arrangementer bestående af Inger Molich, Anne Marie Jurhagen, Chr.
Holten og Peter Plant. Peter tager sig af ansøgninger om pengene
med bibliotekerne og kulturcentrum. Vi har haft arrangementer mere end en
gang om måneden. Fremhævede især far/datter Korsgård aftenen der gik
så godt, at de arbejder videre med det. Vi har haft studiebesøg fra Ramløse
som måske vil sende en praktikant. Også Kalundborg,Nordjylland og
Stevns er interesseret, vi er konsulenter. Vi talte også om en ny nordisk
duo, der kan gå på omgang mellem de nordiske byer, Selfos på Island blev
omtalt som nyt medlem. Peter rettede også en tak til Pia som passer
hjemmesiden. Pia lægger også bøger til salg på nettet. Bogsælgernes
indsats blev også rost, stationen er vores flagskib. Tak til Anders som
tager sig af bøgerne i præstegårdskælderen og til Lis Pallesen som passer
skurvognen, det fungerer fint sagde Peter.
Ad 3) Liljan omdelte det reviderede regnskab for perioden 1/1 -31/12 2014. En
stor tak til Lijan og Lis for regnskabet. Salg fra bogvognen og stationen

er slået sammen, men vil i 2015 ligesom bogkærrerne stå for sig selv
så vi fremover kan se hvad hver kategori har givet i indtægt. Udgift til
leje af lokaler er blevet lidt dyrere efter vi har fået billetkontoret til rum
,

for sortering, men en dejlig udvidelse af vores område, Dagligstuen er
blevet rigtig flot med reoler, der giver en bedre akustik, den er stillet gratis
til rådighed for bogbyen. Husk at bøgerne i Dagligstuen er til salg.
.
Bogkærrerne går ikke lige så godt som tidligere. Også tak til revisor Niels
Gammelby som har revideret det af os godkendte regnskab. Vi har givet
tilskud til Himmelstorm. Man blev ikke bedt om at sende et overskud retur,
men fik lov til at bruge det til underskud på Josefine Klougart.

Ad 4) Der var ingen indkomne forslag.
Ad 5) Arrangementet med Hanne Vibeke Holst var en kæmpesucces. Man vil
prøve med et nyt i samme stil d. 12/6 med Lone Hørslev. Arrangementet
er i gode hænder, gruppen har allerede prøvesmagt middagen. Vores egen
bogsælger Nadja Prætorius vil holde foredrag om sin bog. Jensen og
Dalgård, Patricia Ryan eller noget fra forlaget, skriveværksted også for
børn som pædagogisk fremstød. Vores kilometermarked fortsætter, vi får
senere datoerne.Det var en stor succes i9 sommeren 2014.
Ad 6) Der var intet budget. Kontingentet blev vedtaget uforandret 100 kr. Det blev
foreslået, at man ikke kan melde sig ind i bogbyen på arrangementsdagen,
det giver for megen ulejlighed. Taget til efterretning. Irene sender snart
kontingentsopkrævning for 2015.
Ad 7) Valg af bestyrelse. Man ønskede ikke at formand og kass. skal vælges
samme år. Bestyrelsen ønskes udvidet til 5 medlemmer. Annette
Månestjerne blev valgt som det 5. medlem og Peter Plant og Lis Hoffmann
blev genvalgt. Liljan og Margaret Campbell var ikke på valg og bliver begge
i bestyrelsen. Pia blev genvalgt som suppleant.
Ad 8) Niels Gammelby blev genvalg som revisor.
Ad 9) Peter foreslog Inger Molich til Kulturelt samråd Halsnæs, hun stiller gerne
op. Der er valg 16/3. Tove roste Inger for hendes indlæg i kirkebladet om
bøger i Torup Kirke. Anders sorterer bøger der har kirkelig relevans. Tove
tager nogle bøger med i rytterlogen, og Peters og Louises skilt reklamerer
for salg og forklarer fordelingen af en evnt. indtægt. Stationen er opført i
i 1916, vi ønsker at fejre jubilæet evnt. i samarbejde med Støbeskeen.
Bogbyen fylder 10 år i 2016 hvad gør vi, gode ideer efterlyses. stor ros til

Peter Plant for normeringen til årets ildsjælepris. Flot at være nomineret
og komme i TV. Prisen gik igen til Bornholm. Vi hører fra Pia om salg på
Bogbasen og forretningsgangen på denne. Stor tak til Liljan for dejlig
honningkage hjemmebagt af egne produkter..Peter ligger referatet på
hjemmesiden.
Referent: Tove Gissel Dinesen.

