
 

 
 

 
 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 25. MARTS 2023 KL. 
10 I MUNKEBO KULTURHUS 

 

1. Valg af dirigent 
Palle Hansborg-Sørensen blev valgt 

2. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed ifølge 
foreningens love 
Dirigenten kunne erklære, at generalforsamlingen lovligt kunne 
afholdes, og der var ingen bemærkninger til den udsendte 
dagsorden. 

3. Valg af referent 
Egon Gaarde blev valgt 

4. Bestyrelsens beretning til efterretning 
Agnete Søgård Hansen aflagde følgende beretning: 

”Kære kultur-og biblioteksvenner. 
Så blev det forår igen og dermed tid for vores generalforsamling. 
Vores forening har pt 85 medlemmer fordelt på 65 medlemskaber. 
Tak til jer som er mødt frem i dag. 
 
Livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra Århus Universitet er en 
solid succes. Vi er gennemsnitligt 30 tilhørere hver gang og folk møder trofast 
op, køber rødvin, kaffe, øl eller vand,hvilket jo giver lidt penge i 
foreningskassen, sætter sig godt tilrette og spidser øre. For udfordret, det 
bliver vi. Nogle gange mere end andre. Sidste gang der var livestreaming var 
tirsdag d 21.marts her i kulturhuset, hvor det handler om Kaffe og der er 
yderligere 3 aftner, hvor emnerne er: Stjernes vilde liv, Fremtidens RNA-
medicin og forårssæsonen slutter med foredrag om “Myrer” 
Siden sidste generalforsamling afholdt vi i 2022 12 foredrag og i denne sæson 
skal vi nu til det 4. ud af 6 foredrag. I efteråret afholder vi yderligere 6 foredrag. 
 
D 26. april kl 16.30 arrangerede vi,i samarbejde med Lokalhistorisk 
forening ,et borgermøde i idrætscenteret, fordi vi kom under vejr med, at 
Kerteminde Kommune var i færd med at vedtage en lokalplan, der muliggør 



bebyggelse på Bycentret med mere end 200 boliger og endda nogle i syv 
etagers højde og ikke i den anledning havde tænkt sig at afholde en 
borgerhøring. 
Der kom så mange til mødet, at der måtte åbnes for endnu et tilstødende 
lokale. Ja interessen var så stor, at selvom der blev båret flere stole ind og vi 
sad proppet, var der flere end lokalerne kunne rumme.  
Det var arkitektfirmaet, der fortalt om projektet, og planlægger Søren Ravn 
fortalte om hvad en lokalplan var og dens betydning for ønsket om opførelse 
af boligerne på Bycentret. 
Bygherren Allan Jørgensen kom også på og fortalte om hvor herligt det ville 
være for Munkebo med disse boliger.  
Der var stor spørgeiver og rigtig mange kommentarer fra borgere og 
virksomheder. Betydningen af mødet var, at forslaget til lokalplanen ikke blev 
vedtaget. Og vi kan nu erfare, at der er andre planer med et  mere modereret 
forslag på vej og i den anledning bliver der afholdt  
borgermøde i Troelskærsalen 
Onsdag d 12.april kl 16-17. 
 
Lørdag eftermiddag d 30. april havde vi et spændende dialogmøde med 
journalist Thomas Ubbesen med overskriften : “ Medierne, vi hader dem, 
men kan ikke undvære dem” En praktisk guide til at navigere i en stadig mere 
uoverskuelig og ubegribelig medieverden. 
Thomas Ubbesen analyserede, med baggrund i mere end tre årtiers arbejde 
som udenrigsjournalist i trykte og elektroniske medier, hvad der er galt, og 
hvad vi kan og skal gøre. En tankevækkende eftermiddag med god dialog 
efterfølgende. 
 
Søndag d 11. september deltog vi med en stand på Fjordens dag. 
 
Søndag den 18. september havde vi arrangeret fælleskørsel til et besøg i 
Jens Galschiøt værksted i Odense, og det blev en spændende oplevelse. Vi 
fik ikke blot set de fantastiske og tankevækkende skulpturer, men hørte også 
om hvordan de blev fremstillet og hvilke tanker der ligger bag. 
Det var Niaz Bayati, som er kursusleder og universitetsuddannet kunstner, der 
guidede os. Ud over at han øste af sin store viden, fik vi oveni hans historie 
som kurder og det liv han havde, da han kæmpede for kurdernes rettigheder. 
Der lægges ikke skjul på, at det er provokerende kunst med holdning der laves 
i værkstedet. 
 
Onsdag d 5. oktober havde vi Revy på programmet her i 
kulturhuset.Publikum var med fra starten og sang oplagt med på omkvædet, 
da Liselotte Krogager og Jan Schou trådte ind på scenen og sang Av, det var 
en værre én, som Volmer-Sørensen og Chr. Arhoff skrev for ca. 30 år siden. 
Og sådan gik det slag i slag med festlige sange og sjove sketch, leveret af to 
professionelle og veloplagte skuespillere. En festlig eftermiddag. 



 
27.oktober afholdt vi , “Spil dansk” i samarbejde med Munkebokoret 
Omkring 70 deltog i denne eftermiddag med fællessang på Munkebo Bibliotek. 
Munkebokoret optrådte med 2 sange, og sammen sang vi 10 sange fra 
Højskolesangbogen. 
Claus Jensen akkompagnerede både kor og fællessang og spillede også et 
stemningsfuldt potpourri af kendte årstidsmelodier.En fin eftermiddag, som er 
blevet en god tradition. 
 
D 25. november deltog vi i juletræstænding foran biblioteket sammen 
med kulturhuset, biblioteket, Munkebokoret og Spar.Det var igen et 
tilløbsstykke med godteposer, glögg, æbleskiver, fællessang, borgmestertale 
og julemanden og hans nisser. En festlig optakt til julemåneden.  
 
D 30. november havde vi i samarbejde med Lokalhistorisk arkiv 
engageret Tom Buk-Swienty. Noget af en økonomisk udskrivning for vores 
forening men han levede fuldt ud op til sit ry som en glimrende fortæller, da 
han fortalte historien om Nis Kock og søn- derjyderne, der i 1. Verdenskrig 
blev sendt på en hemmelig mission til Afrika. 
En propfyldt sal fik en oplevelse ud over det sædvanlige, da forfatteren,godt 
understøttet af spændende billeder, fortalte om krigen og den grusomme 
kolonihistorie.  
 
Den 19. januar 2023 en kold vinteraften havde et pænt antal 
interesserede fundet vej til Munkebo Bibliotek for at høre forfatteren 
Rachel Röst fortælle om sin autofiktive roman Grundvold.  
Hun fortalte om sin opvækst i en stærk troende mormonfamilie med en 
kontrollerende og dominerende far – og sin vej ud i friheden, som i første 
omgang førte til en social deroute. Hun blev uønsket gravid som nittenårig, og 
det fik hende til at tage skeen i den anden hånd og give sit barn en god 
opvækst.  
I anden del af foredraget fortalte hun om sit projekt “ Læs for livet “, hvor hun 
og hendes hjælpere samler bøger ind til institutioner.De tager ud og snakker 
med børnene og de unge om, hvad de gerne vil læse og sammensætter og 
indretter læsehjørner ud fra det. På Kertemindekommunes biblioteker samles 
der også ind til projektet, så hvis man har nogle bøger i pæn stand, går de til 
et godt formål.Dette arrangement var i samarbejde med biblioteket. 
 
På torsdag d 30. Kl 16. har I mulighed for at komme ned i Munkebo 
kirke og høre og se hvad de har brugt tiden på at lave i kirken de sidste 2 
år.Det starter i konfirmandstuen, hvor en konservator fortæller om 
renoveringen. Det er arrangeret i samarbejde med Lokalhistorisk arkiv, som vi 
ved flere lejligheder har haft en godt samarbejde med. 
 



Når vi tæller aktiviteterne sammen har vi arrangeret og medvirket til 25 
arrangementer siden sidste generalforsamling. Vi håber at I har haft glæde 
af nogle af dem. Det er jo derfor vi gør det. 
Vi vil meget gerne have gode ideer fra jer.  
 
Vi har faktisk fået to gode ideer fra et medlem, som desværre ikke kan være 
her i dag fordi der er standerhejsning i roklubben. Hun forslår en filmaften med 
efterfølgende diskussion og nogle flere sangarrangementer.  
Det vil bestyrelsen selvfølgelig arbejde videre med. 
Vi arbejder også på igen at få Thomas Ubbesen og hans kone Anne Haubek 
herned. De er netop er vendt hjem fra en rejse tæt op ad den russiske 
grænsen fra Ishavet i nord til Sortehavet og Ukraines rygende slagmarker i 
syd, hvor de har talt med snesevis af såkaldt almindelige mennesker, som har 
krigen tæt inde på livet. Efter hjemkomsten i oktober har Thomas Ubbesen 
udgivet en bog om turen med titlen “ I skyggen af det nye jerntæppe - Møder 
med Ruslands naboer fra Ishavet til Sortehavet” 
 
 
Noget andet vi arbejder på er en rundtur på Odense Havn med Fayard. 
Og en rundvisning på Sprogø 
Vi holder selvfølgelig fast i at arrangere Syng dansk, juletræstænding og 
livestream . 
 
Jeg vil takke bestyrelsen for et rigtig godt og muntert samarbejde og tak til jer 
som støtter foreningen med jeres medlemskab og ikke mindst ved at møde op 
til vores arrangementer. Også stor tak til jer som gi’r en hjælpende hånd, når vi 
har brug for det.” 

 
Beretningen blev godkendt 

5. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab til 
godkendelse 
Liselotte Nielsen gennemgik regnskabet, der blev godkendt. 

6. Forelæggelse af planer og budget for det kommende års arbejde 
Liselotte Nielsen fremlagde budget for 2023, som blev godkendt 

7. Fastsættelse af kontingent herunder indkomne forslag 
Kontingentet blev godkendt uændret – 100 kr. pr. person og 150 
kr. for husstandsmedlemsskab 

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant – 
på valg er Agnete Søgård Hansen, Jesper Andersen og Maria 
Fischer og som suppleant Aase Ejlertsen 



Agnete Søgård Hansen og Maria Fischer blev genvalgt og som 
nyt medlem blev Finn Ravn valgt. Som suppleant blev Aase 
Ejlertsen genvalgt. 

9. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant – på valg er Hans 
Rye og Else Marie Mortensen 
Begge blev genvalgt 

10.EVT. 
     Der var intet under evt. og formanden takkede dirigenten for  

                  god ledelse af generalforsamlingen. 
 
 
Palle Hansborg-Sørensen   Egon Gaarde 
------------------------------    _________________ 

Dirigent           Referent 
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