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ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING
I STØTTEFORENINGEN
Søndag, den 7. maj 2017
Kl. 14.00

Program for dagen

1. Hvergang en sommer igen kommer dragende, dvælende, farende hen,
er det som kom man i dybet af dagene hjem til sin hjemegn igen.

kl. 14.00 Generalforsamling

2. Ude i verden, hvor jorden og himlene skifter i ukendte skær.
længes man ind i sit øriges svimlende verden af lunerigt vejr.

kl. 15.15 Foredrag om Marie Bregendahl i anledning af 100 års mindedagen
v/ rektor Hans Otto Jørgensen

3. Åh, at forundes og komme på luftene let som et løvetandsfrø
ned i det syngende, susende, duftende græs på en sommergrøn ø.

kl. 14.45 Kaffe

og fællessange af komponisten Niels W. Gade i anledning af 200 års
mindedagen

4. Her er man hjemme, hvor stormen og vindene, solen og skyerne går,
midt i det ”nu”. som er selve den rindende tråd mellem aldre og år.
5. Her mellem havet og strømmen og stenene nynner en langelig sang,
samlende alt, som har været forenende, alt som skal være en gang.
6. Stranden den stride, bestormet af vandene, lægger sin vandrende ring
lukkende rundt om de varige, standende, enkle og evige ting.
7. Tavse, mens druehyld løfter mod rummene sommerens glødende bær,
glider vi ind i den syngende, summende, susende sommer og ”er”.
Billede fra bogen ”Jeppe og Marie” af Bjarne Nielsen Brovst.

Vedtægter for Støtteforeningen

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN
•

Valg af dirigent

•

Valg af referent

•

Valg af stemmetællere

•

Bestyrelsens beretning

•

Valg: Bestyrelsen består af Jan Zimmermann (formand), Jakob Sandal, Lizzie Toldbod Sørensen, Ida Kierbye og Hans-Tyge Haarløv.
Suppleant Anders Nyborg, revisor Thorkil Sohn og kasserer Eva Dahl

•

Evt. indkomne forslag

•

Regnskab v/ Eva Dahl

•

Kontingent

•

Evt.

Støtteforeningen for Fonden Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle er oprettet i henhold til fondens vedtægter
paragraf 11.
§ 1.
Foreningens navn er Støtteforeningen for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle og dens hjemsted er Holstebro Kommune.
§ 2.
Foreningens formål er at støtte centeret i dets arbejde og udbrede kendskabet til Folkeuniversitetet og til Folkeuniversitetscenterets landsdækkende virke.
§ 3.
Som medlemmer i foreningen optages enkeltpersoner, institutioner og organisationer mv., som ønsker at fremme foreningens formål.
§ 4.
Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
§ 5.
Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges ved skriftlig afstemning på den årlige generalforsamling. Der vælges
tillige hvert år en suppleant og en kasserer.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter sin forretningsorden.
Stk. 3. Formanden for Støtteforeningen er medlem af fondsbestyrelsen.
§ 6.
Der afholdes generalforsamling hvert år i maj måned, første gang i 1986. Indvarsling til generalforsamling sker
med mindst 14 dages varsel skriftligt til hvert enkelt medlem.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 6
dage før generalforsamlingen finder sted.
Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende faste punkter: valg af dirigent,
referent og stemmetællere, bestyrelsens beretning, regnskab, indkomne forslag, valg, kontingent og eventuelt.
Stk. 4. Hvert fremmødt medlem kan kun afgive 1 stemme.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne begærer det ved
skriftlig henvendelse til formanden. Henvendelsen skal indeholde forslag til punkter på dagsordenen på det
begærede møde, hvorefter bestyrelsen indkalder til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages
varsel.
§ 7.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
§ 8.
Ændring af vedtægter kan ske på en ordinær generalforsamling og efter vedtagelse med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.
Stk. 2. Foreningens opløsning kan ske på en ordinær generalforsamling og efter vedtagelse med mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer, efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling afholdt mindst 14 dage og højst en måned
efter, hvor vedtagelsen bekræftes med almindeligt flertal. Opløses foreningen, tilfalder dens midler og øvrige
aktiver Fonden Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.
Således enstemmigt vedtaget på
Generalforsamlingen den 12. maj 2012.

