Emne: [torup-bogbys-antikvariat]Nyt Torup Bogbys generalforsamling d. 14. marts 2017.

Der var følgende dagsorden.
1) Valg af dirigent og sekretær på generalforsamlingen.
2) Formandens beretning v/ Peter Plant.
3) Regnskab v/ Liljan Wagner Smitt.
4) Indkomne forslag.
5) Fremtidige arrangementer.
6) Budget og kontingent v/ Liljan
7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af revisor.
9) Evnt.
Formand Peter Plant bød velkommen til de 14 fremmødte på Stationen.
Ad 1) Peter blev valgt til dirigent og Tove Dinesen til sekretær.
Ad 2) Der henvises til den tidligere fremsendte beretning. Peter udtalte,
et par bemærkninger til vores jubelår. Var glad for vores mange
kontakter bl. a. med Torup Kirke, Brugsen, Kældergalleriet, andre
bogbyersåvel i DK som i de andre nordiske lande, kulturelt samråd,
Dansk forfatterforening, Himmelstorm, Organisation of booktowns,
og Halsnæs bibliotekerne. Vi er glade for at have 6 salgssteder og
er taknemmelige for at Bogskurvognen beredvilligt stadig kan stå
ved Toruphus. Lis Pallesen står for bøgerne. En af de fremmødte
ønskede et gelænder på vognen. Der er kommet en særcontainer
på genbrugspladsen, som Palle kører bøger til. Da den tidligere
trailer ikke kan istandsættes, kan vi låne Annettes trailer. Peter
fremhævede, at vores bøger er af en god kvalitet. Vi har ca 10
arrangementer om året. Arrangementsgruppen består af Peter og
Inger Molich de ønsker gerne flere hjælpere. Vi har skrivekursus
og bogsælgerne var til BogForum en vellykket tur i november.
Peter rettede en stor tak til de mange frivillige omkring Bogbyen,
vi har fået et gavekort til kaffe og kage på Cafe Torup. Peters
mundtlige beretning blev godkendt med klapsalver.

Ad 3) Kass. Liljan fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et
underskud på 26,444 kr. i 2015 var det 9.320 kr. nogle af underskuddene knytter sig til jubilæet. Indestående på bankkonto d.
31/12 2016 er 82.837 kr. Liljan og Irene har begge adgang til
kontoerne i Lån og spar. Irene stopper og Stig tilbyder at tage
over på hjemmesiden. Stor tak til ham.
Ad 4) Der var ingen indkomne forslag.
Ad 5) Vores næste store arrangement er søndag d. 23. april i samarbejde
med Halsnæs Bibliotekerne kl. 17-20 i Torup Forsamlingshus hvor
journalisten og forfatteren Peter Øvig Knudsen kommer og taler
om det ultimative værk om BZerne.Peter omtalte også at vi i Torup
har 4 lokale forlag. Vi hørte også om et arktisk træf ved Knud
Rasmussens hus med folkedans, hundeslæde, en folkelig fest,
hvor vi også kan bidrage med noget. Der bliver søgt om tilskud.
Peter fortalte også, at der er 70 elever tilmeldt Toruplund Efterskole.
Peter sidder i bestyrelsen. Anette arbejder videre med en events
Byg en skulptur af brugte bøger. Et samarbejde med skolerne kaldet
kulturgyngen. Vi vil sælge grønlandske bøger på nationaldagen
d. 21/6. Peter talte også om Bogsalonen v/ Anders Diemer.
Ad 6) Kontingent. Liljan foreslog uændret på 11. år 100 kr. som blev vedtaget. Man må gerne give frivillige bidrag. Liljan gav udtryk for at et
budget er vanskeligt at udføre, da man ikke ved, hvor mange bøger
der sælges. Da vi nu har vedtaget kontingentet kan man betale for
2017.Der bliver udskrevet medlemslister. Jacob Moe passer vores
Facebook.
Ad 7) Alle 5 bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg. Bestyrelsen ser
således ud: Formand Peter Plant, kass. Liljan Wagner Smitt,
bestyrelsesmedlemmer Lis Hoffmann, Anette Månestjerne og
Bo Leck Fischer. Som suppleanter blev valgt Sinead Quirke og
Pia Spies. Mathilde Gramrath tilbød at være vikar som bogsælger.
Ad 8) Niels Gammelby blev genvalgt som revisor.
Ad 9) Vi har fået en udklipsbog. Anette overtager og passer den.
Toilettet er nu åbent. Torup marked starter d. 10/6 og til efterårsferien. Der vil også blive loppemarked på P-pladsen som blev
stillet til rådighed. Stor tak til Gunna fra Stationens første sal som
kom med dejlig lagkage og småkager.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21:00.

Referent: Tove Gissel Dinesen.

