Torup Bogbys Generalforsamling 27.4.2021: referat
Generalforsamlingen var indkaldt til d. 27. marts, og indkaldelsen var i overensstemmelse med
vedtægterne.
Peter blev valgt som ordstyrer og Jens til referent, og derefter gik vi over til punkt 2, bestyrelsens
beretning. Den tog formand Peter sig af.
Pkt. 2: Beretning
Beretningen for 2020 kan læses i sin helhed på foreningens hjemmeside. Kun skal her tilføjes, at
Torup Bogby er den ældste bogby i Danmark, nu på 16. år. Flere bogbyer er gået ind, men vi
holder ved takket være de frivilliges engagement. At bogbyen lever, skyldes både at foreningen er
god til at ansøge om tilskud til arrangementer og dertil har fået nedsat huslejen i
stationsbygningen.
Sidste knopskydning i foreningen er Folkeuniversitetet, som allerede har vist sin berettigelse i form
af fysiske og virtuelle foredrag. Men vi mangler en til at tage sig af foreningens hjemmeside,
Torupbogby.dk.
Formandens beretning blev vedtaget med applaus.
Pkt. 3: Regnskab
Regnskabet kan ses i sin helhed på foreningens hjemmeside
På indtægtssiden er at bemærke salget fra Dyssekilde station er steget med næsten 7.000 kr., og
det er glædeligt. Salget fra bogkærrer også stege, mens salget fra skurvognen er svært at beregne.
Tilskuddet fra Statens kunstråd og fra Kulturelt Samråd Halsnæs er halveret, men nedgangen
opvejes af nedsat husleje, som er bevilget af Dyssekilde Station aps. Indtægterne er på 70.769, i
2019 var den på 84.100 kr.
Grundet Corona har der været færre forfatter/kunstner aftener og dermed færre udgifter. Den
nedsatte husleje fra næsten 60.000 kr. til 18.575 kr. betyder at udgifterne er mere end halveret.
Det værdsætter vi meget, lød det enstemmigt fra forsamlingen. Dermed ender årets resultat på et
plus på 27.396,68 kr. I 2019 var der et underskud på 11.051 kr.
Der er stadig penge stående på foreningens to konti på lidt over 100.000 kr.
Under de efterfølgende bemærkninger nævntes skurvognen og dens udseende. Måske kunne en
forskønnelse give mere opmærksomhed og dermed salg. Diverse forslag om andre salgssteder
med anden udformning blev omtalt, men igen af forslagene endte i konkrete aktiviteter eller
tovholdere. Under alle omstændigheder skal vi spørge Finn og Merete (ejerne) før vi skrider til
maling af skurvognen.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Pkt. 4: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
Pkt. 5. Lis Hoffmann træder ind i arrangementsgruppen, som herefter består af: Inger Molich,
Peter Plant, Pernille Rosenkilde, Sinead Køngerskov, Chr Holten og Lis Hoffmann.
Pkt. 6: Budget for det kommende år
Ingen kommentarer

Pkt. 7: Valg til Bestyrelsen:
Bo og Sinead var ikke til stede og havde ikke givet tilsagn om evt genopstilling. Det betyder at de
udtræder. Liljan indvalgtes i bestyrelsen, som hermed er fuldtallig. Men foreningen mangler en
kasserer: det er en alvorlig mangel. Ingen meldte sig til jobbet.
Pkt. 8: Valg af revisor
Hatla fortsætter
Evt.: Foreningen ”Læs for livet” aftager gerne børnebøger af værdi. Problemet er bare at der
kommer så få børnebøger af værdi. Men vi får en liste med ønsker.
Største salg af bøger sker på markedsdagene, så vi bør lægge flere kræfter i at skabe
opmærksomhed på bogbyen netop på disse dage. Vi skal huske at rulle den røde løber ud. Og slå
på tromme blandt boderne, sandwichskilt og sjove hatte.
JF

