
 
 

                                             REFERAT FRA STIFTENDE GENERALFORSAMLING 
I MUNKEBO BIBLIOTEKS VENNER DEN 28. 09. 2015 I MUNKEBO FORSAMLINGSHUS 

 
 

Til mødet forelå følgende dagsorden: 
 
1. VALG AF DIRIGENT 
 
2. VALG AF REFERENT 
 
3. GODKENDELSE AF VEDTÆGTER OG LOGO 
 
4. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR KOMMENDE KALENDERÅR 
 
5. VALG AF FORMAND OG KASSERER 
 
6. VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 BESTYRELSESSUPPLEANTER 
 
7. VALG AF 1 INTERN REVISOR OG 1 REVISORSUPPLEANT 
 
8. EVT. 
 
Willy Anderskov bød på interessegruppen Munkebo Biblioteks Venner vegne velkommen til den stiftende 
generalforsamling. Han glædede sig over de mange fremmødte (ca. 40) og fortalte om dialogen med henholdsvis 
Kerteminde Biblioteks Venner og Langeskov Biblioteks Venner. Man havde også herfra hentet inspiration til 
vedtægter for Munkebo Biblioteks Venner. Vores kommende forening vil arbejde for det lokale og Munkebo 
Bibliotek, som også havde deltaget i de forberedende møder.  
 
Herefter forslog han, at vi tog fat på dagsordenen, som forelå på skrift og vistes via projektor. 
 
Ad1. Valg af dirigent 
Egon Gaarde blev valgt. 
Han konstaterede, at der var indkaldt til stiftende generalforsamling ved annoncering i lokale medier og på 
www.munkebo.dk og kunne derfor erklærer, at den stiftende generalforsamling lovligt kunne afholdes. 
 
Ad 2. Valg af referent 
Annegrete Gaarde blev valgt som referent 
 
Ad 3. Godkendelse af vedtægter og logo 
Der blev givet udtryk for stor tilfredshed med logoet, og som Willy fortalte, havde Esben Eriksen været inde over 
vedr. farvevalg. De blå streger symboliserede Kertinge Nor og Odense Fjord. 
Logoet blev godkendt. 
 
Egon gennemgik vedtægterne og undervejs kom der flere forslag til ændringer og forbedringer. Ændringerne og 
forbedringerne der blev godkendt er indarbejdet i de med referatet vedhæftede vedtægter. 
 

http://www.munkebo.dk/


Jan Hansen havde indvendinger mod at 16 årige kunne vælges til bestyrelsen, idet han ikke fandt det i 
overensstemmelse med hvad umyndige har mulighed for at forpligte sig på.  
Baggrunden for denne indførsel i vedtægterne var hentet fra Langeskovs bibvenners vedtægter, hvor man netop 
havde ønsket at give mulighed for at de unge skulle have tilbuddet om at kunne involvere sig. 
Forsamlingen ønskede denne mulighed i vore vedtægter også. 
 
Ad 4. Fastsættelse af kontingent for kommende kalender år 
Kontingentet blev fastsat til 100 kr. pr. person og 150 kr. pr. husstand. 
På forespørgsel om, hvor mange der kunne tilhøre en husstand, blev det overladt til bestyrelsen at definere dette 
nærmere. 
 
Ad 5. Valg af formand og kasserer og Ad 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Punkterne blev i konsekvens af ændringerne i vedtægterne til et nyt punkt 5: 
Ad punkt 5 – Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer  og 1 bestyrelsessuppleant 
Til bestyrelsen valgtes Bente Køster, Annegrete Gaarde, Lotte Nielsen, Poul Tørnqvist, Dorte Møller og Lisbet 
Munk-Hansen som bestyrelsessuppleant. 
 
Ad 7. Valg af intern revisor og 1 revisorsuppleant 
Kurt Skyggelund blev valgt som revisor og som revisorsuppleant blev Hans Rye valgt. 
 
Ad 8. Evt. 
Der var intet til evt. 
 
 
 
 
Egon Gaarde  Annegrete Gaarde 
Dirigent  Referent 
 

 
 


