
Referat generalforsamling – Røjlegården d. 7. marts 2012 

 

16 til stede. Rekord! 

Velkomst v. formand Peter Plant.  

Dagsordenen iflg vedtægterne:  

 

1. Formalia, herunder valg af dirigent 

Referent: Jacob Berner Moe 

Dirigent: Peter Plant 

 

2. Årsberetning fra bestyrelsen  

Runddelt skriftlig årsberetning. Formanden tilføjer:  

Blev opsagt fra vores lager. Stort arbejde med at få bøger placeret midlertidige 

steder. Måtte smide mange bøger ud. Mangler stadig lager.   

Hvis nogle interesseret i det internationale arbejde skal de bare holde sig til. 

Årsmøder i forskellige lande.   

Andre byer i Danmark har spurgt Torup om gode råd til hvordan man bliver 

bogby. Bla. Kalundborg.  

Godt samarbejde med lokale bibliotek. De er medarrangør af kommende 

Nordisk Forfattertræf. 

Formanden understreger, at mange har løftet, og det er også nødvendigt. Stor 

tak!  

 

Rapporter fra arbejdsgrupper:  

Arrangementsgruppe. (Inger, Caroline, Christian, Peter, Jacob, Margaret 

(tovholder) og Marika (ad hoc –medlem)) Andre velkomne til at byde ind med 

arrangementer. Ambitionsniveau på cirka 4 arrangementer om året.  

Boggruppen. (Anders D, Tove, Lis og Pia – fra dags dato også Bo) Pia og Tove 

mødes en gang om ugen og sorterer bøger. Slæber meget til småt brændbart. 

Anders hver dag nede og sortere i sin kælder. God forretning være med til 

julemarked. Stadig tilbagevendende problem med mangel på lagerplads. 

Diskussion om muligt lager. (Lis undersøger flere muligheder – bla. kontakt til 

kommune.)  



Forlagsgruppe. (Peter, Gry (tovholder) og Jacob) 

Skulle have udgivet digtsamling i efterår, men forfattere var ikke klar. Også 

Haikudigtsamling på vej. For at kunne komme i gang er der brug for 

professionel grafiker der frivilligt vil bidrage. Efterlysning. Britta foreslår 

samarbejde med hendes forlag.   

Internetboghandel. Gruppen eksisterer ikke. Det kræver at der først er styr på 

lager mv.  

Hjemmeside. Der er ingen arbejdsgruppe, men Gry er tovholder for at få lavet 

ny hjemmeside. Derefter webmaster, når den kører. Det vil sige ansvarlig for at 

lægge ting på mv, men ikke indholdsansvarlig. Lana designer. Jacob bidrager 

med grundlæggende indhold til ny hjemmeside.  

 

3. Årsregnskab  

Liljan præsenterer. Rosende ord. Indestående 101.529,42 kroner. Godt når vi 

skal betale leje til det kommende lejemål på stationen.  

Revisor Niels Gammelby godkender også regnskab.   

Regnskab vedtaget. 

 

4. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde 21.2.1012 

Ingen indkomne forslag.  

 

5. Næste års aktiviteter, herunder evt. nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper.  

 Nordisk forfattertræf 2012. Kristin Marja Baldursdottir (is), Erlend Loe 

(N), Camilla Stockmarr (DK).  

 Allan Mylius Thomsen (22. marts 2012) (Margaret og Inger tjekker 

mulighed for samarbejde med Halsnæs Bryghus) 

 Skrivekursus i juli – Både begynder- og fortsætterkursus i år.  

 Christian H. tjekker mulighed for poetry slam på Himmelstormfestival. 

 Boggruppe vil undersøge muligheden for at få en bod på Himmelstorm 

og bod på loppemarked i Kikhavn.  

 Peter tager kontakt til Borgerforening med henblik på fælles 

arrangement(er) (f.eks. Tom Buk Swienty / Ole Bornedal) 



 Inger tjekker Ole Bornedal (tilknytning til Kikhavn og står bag 

kommende DR-filmatisering af slaget på Dybbøl).  

 Møde i Torup (22. marts) vedr. koordination og samarbejde mellem 

forskellige foreninger. (landsbyråd) – Tove og Peter deltager fra 

bogbyen. 

 

6. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent 

Liljan foreslår uændret kontingent: 100 kroner.   

Enstemmigt vedtaget.  

 

7. Valg til bestyrelsen. 

 Tove Bager Jensen og Margaret Campbell er valgt i 2011 for en to-årig 

periode. På valg er: Peter Plant, Liljan Wagner Smitt. Jacob Berner Moe ønsker 

ikke genvalg (men fortsætter i arbejdsgrupper). Lis Hoffmann opstiller. 

Peter, Liljan og Lis genvalgt.  

 

8. Valg af revisor  

Niels genvalgt.  

 

9. Evt.  

Spørgsmål vedr. Dyssekilde Station. Peter orienterer.   

Regner med færdig i løbet af sommeren. Usikkert hvornår sommeren falder ;-) 

Torup Marked med lokalproducerede fødevarer. Starter lørdag i pinse og 

derefter hver anden lørdag. 

Torup Bogby har allerede meldt sig som lejer på stationen. Hvem står for det? 

Lis vil gerne være med. Anders vil også gerne stå der. Boggruppen påtager sig 

at være ansvarlig for lejemål på stationen.  

 

Formanden takkede for stort fremmøde og engagement.  


