
Referat af Furlejrforeningens generalforsamling d. 5. oktober 2002

Referenter: Mette og Ruth.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af generalforsamlingen

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne foreslag

6. Det kommende års program

7. Budgetfor det kommende år

8. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Valg af PR-gruppe, vinter-økonoma, samt koordinatorer af forlejr og efterlejr.

Ad 1.

Kurt valgt som dirigent.

Ad 2.

Godkendelse af indkaldelsen.

Ad 3.

Bestyrelsens beretning (se bilag 1). Kommentarer: (1) Lejrskolen på Fur er lejet, så
der kan holdes generalforsamlingsweekend der næste år, i håb om at det giver øget
interesse. (2) Aktivitetspuljen er ikke blevet brugt i år, men ordningen beholdes. (3)
Foreslag om tutorordning for nye deltagere. Enighed om at det er vigtigt at der arran-
geres noget den første dag, så de nye har mulighed for at komme godt ind i lejren.
Tutorordning er dog nok for omfattende: det er nok, at alle er opmærksomme på at
hjælpe de nye til rette. (4) Foreslag om anskaffelse af kontrabas. Der er en “løsgående”
bas i Århus Folkemusikhus, som vi måske kan låne eller leje. Bestyrelsen undersøger
det nærmere. (5) Debat om handel i Brugsen på Fur. Især 2. periode har haft en del
frustrationer over dårlig behandling og service i Brugsen i år. Skal vi prøve at finde
en anden handlende på fastlandet? Kommentarer både for og imod. Faktorer der skal
indgå i en endelig beslutning: “Goodwill’-fordele ved at handle lokalt; siden vi ikke
køber for enorme summer, kan det være svært at få samme leveringsservice som vi har
nu; det gælder om at gøre det lettest for os selv; vi skal ikke regne med at få mere ud af
Svend Åge. Meinhardt prøver at samle en arbejdsgruppe der kan overveje alternative
muligheder på fastlandet eller eventuelt indlede et bedre samarbejde med brugsmanden
på Fur.

1



Ad 4.

Jane fremlagde regnskab. Der var et underskud på 29.848. Generelt kan det siges at
underskuddet er opstået som følge af relativt store udgifter til fornyelse og vedligehold.
Disse er ikke dækket pga. det lave deltagerantal på periode to. Foreningen har dog
stadig en formue, og årets underskud er ikke alarmerende. Kommentarer: (1) Foreslag
om tutorordning for regnskabsførere, der ofte mangler instruktion i de mere specielle
ting der skal bogføres. Dette vil bestyrelsen forsøge at arrangere. (2) For- og efterlejr
har været en anelse dyrere end normalt, fordi der har været flere deltagere. Hvis alle
deltager i for- og efterlejr ville de give bedre balance i regnskabet.

Ad 5.

Indkomne foreslag:

� Foreslag om vedtægtsændring i vedtægt III om medlemskab, så bestyrelsesmed-
lemmer og revisor tælles som medlemmer, også selvom de ikke har deltaget i
de seneste to års lejre. Foreslaget blev vedtaget ved afstemning med 14 stemmer
for, 1 stemme imod og 3 der undlod at stemme. (N.B.: vedtægtsændringen skal
bekræftes på næste års generalsforsamling for at være gældende.)

� Foreslag om at lejrenes regnskabsfører fritages for tjanser i stedet for at modtage
betaling. Forskellige indlæg for og imod, men ingen afklaring. Beslutningen
overlades til bestyrelsen.

� Foreslag om indkøb af computer til foreningens kasserer. Generalforsamlingen
bemyndiger enstemmigt bestyrelsen til at indkøbe en brugt bærbar computer til
omkring 3000kr til kasseren, afhængig af kasserens behov.

� Foreslag om ændret lejrstruktur. Der foreligger 4 modeller (se bilag 2) som blev
diskuteret til inspiration for bestyrelsen. Der var lang diskussion om fordele og
ulemper ved de forskellige modeller. De primære problemstillinger blev identi-
ficeret som længden af perioderne, manglen på deltagen i efterlejren, og at øko-
nomien skal hænge sammen. Uddrag af diskussionen: vi bør tænke på os selv
frem for de unge, og derfor fortsat integrere de unge i den eksisterene familielejr-
form fremfor at lave en decideret ungdomslejr; mange ville være interesserede
i en 7-dages periode; alle lejre skal slutte en weekenddag; forlejr er ikke no-
get problem, efterlejr er tit problematisk; vi kan prøve én lejr-model næste år
og en anden det efterfølgende år; lejrens kapacitet kan nok godt forøges til 120
personer, men der var bekymring for at det kunne blive for upersonligt; det er
ikke økonomisk realistisk at vi betaler os fra ikke at behøve at deltage i for- og
efter-lejr.

Ad 6.

Ingen foreslag til det kommende års program. Bestyrelsen har selv masser af ideer,
også til nye og unge folk.
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Ad 7.

Kasseren foreslår at deltagerantallet sættes op til 110, da der blev afvist mange i år.
Det vil være bedst at det bliver på en lang periode, da der tit er folk der bliver væk i et
par døgn. Klapstole kan være løsning på pladsproblemet, så vi stadig kan være i et telt.
Foreslag: (1) At hæve kostpengene igen. (2) Hæve prisen generelt. Lejren er i forvejen
meget billigere end andre ferieformer, og man kunne bruge pengene på nyanskaffel-
ser og reparation. De primitive forhold er dog hyggelige, men der skal budgetteres
med hensættelse til vedligehold mm. Generalforsamlingen vedtog at det er OK at ju-
stere kostpengene, hvis bestyrelsen finder det gunstigt. Støttemedlemmer: der er p.t. 4
støttemedlemmer. Generalforsamlingen vedtog at lade systemet uændret.

Ad 8.

På valg er: Lars Ole, Jane, Anne Berit (ønsker ikke genvalg). Jan foreslår Torben.
Lars Ole, Jane og Torben bliver valgt til bestyrelsen. Ulrik og Bent genvælges som
suppleanter.

Ad 9.

Søren Skov vælges som revisor.

Ad 10.

Vibeke ønsker ikke at fortsætte som vinterøkonoma og PR. Bestyrelsen prøver at finde
andre. Jan og Mikael fortsætter som koordinatorer for for- og efterlejr.

Eventuelt.

Intet.

Bilag 1: bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning
til

Furlejrforeningens Generalforsamling den 5. oktober 2002

Årets lejre

Periode 1 blev hurtigt fyldt. Der var en 10 stykker som fik afslag, og enkelte tog på 2.
periode, men ville hellere have været på 1. periode. 2. periode blev kun halvfuld, og
det er, sammenhold med anskaffelser og store forebyggende vedligeholdelsesudgifter,
en af grundene til at vi i år har et regnskab, der viser et underskud på små 30.000 kr.
Det er ikke noget der er katastrofalt for foreningen, bare vi kommer ovenvande igen.

� Periode 1: 93 deltagere, heraf 53 voksne, 20 under 11 år og 20 ml. 11 og 18 år
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� Periode 2: 46 deltagere, heraf 23 voksne, 17 under 11 år og 6 ml. 11 og 18 år
Altså i alt kun 76 voksne, inklusiv vejlerne. En overraskelse efter at vi sidste år
havde 2 fyldte lejre.

Fra periode 1 har jeg udelukkende fået positive tilbagemeldinger, og efter egen
mening var det en af de bedste lejre i mange år.

Periode 2 har jeg fået flest negative tilbagemeldinger. Det er der mange begrundel-
ser for: Lejren kom aldrig rigtigt til at fungere, der var for mange der ikke var selvhjul-
pne, og mange tog hjem før tid, heriblandt en del af de “stærke” og initiativrige og det
gør ondt på en lille lejr.

Budgetterne er overholdt på begge lejre, og ølkassen, som jo i bund og grund er
foreningen uvedkommende, gav på begge lejre et mindre overskud, periode 1: 1000
kr., periode 2: xxxx kr., som er sendt til Støtteforeningen.

Rent arrangementsmæssigt kører lejrene fint. Der har ikke været behov for nye
“regler og forordninger.” Teknisk kører det også ok. De nye komfurer kører problem-
frit. Teltet, er blevet efterset. Vi har set, at dansegulvet rent faktisk kan komme til at
ligge ordentligt. Vi har fået to ekstra faldseler, så vi nu kan være 4 mand i gang med at
rejse eller pille det gule telt ned. Og vi har fundet en teknik til at rejse det blå/hvide telt
uden for mange problemer. Det blå/hvide telt har i øvrigt været sat til salg til en pris af
33.000 kr. Der har været 3 henvendelser, men det var her-og-nu behov for teltet. Nu er
det måske et spørgsmål, om vi ikke skal beholde det alligevel.

Furboerne og Sundsøre Kommune har vi fortsat et godt forhold til, og det bliver
forhåbentligt ikke ringere af, at vi nu også har fået et lokalkontor på øen.

2002 var også året, hvor vi investerede i 2 børnevioliner, og de penge var givet godt
ud. Jan lavede ny bordbukke og vi købte nye lægter, plader gasregulatorer, splitter,
bolte, gaffelnøgler. . .

Gæster

Ca. 36 gæster på hver af perioderne.

Ændringer, forbedringer, fornyelser og reperationer

� Det gule telt er til eftersyn /rep.

� Vi skal have nye bordplader til køkkenet og gerne med indbygget vask.

� Der er forslag om køb af en kontrabas og et nyt spilletelt.

� Solvandvarmer. Ideer gen-efterlyses.

� Der sker for lidt på lejrenes første dag. Specielt for nye er det frustrerende. Der-
for program for første dag, så vi kommer i gang med et brag af et bal. Det skal
aftales med vejlederne og planlægges med orkestre. Og folk skal deles ud på
forskellige aktiviteter.

� Gode erfaringer med faste aktivitetspunkter på hverdagene.
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Vejlederne

Det er fantastisk dejligt, at vejlederne åbenbart trives på lejrene og stiller op år efter år,
og endda kommer selv om de ikke bliver engagerede som vejleder. Det er miljøet og
samværet der er afgørende, og derfor er det mindst lige så vigtigt, at vejlederne trives,
som os almindelige deltagere. De trækker et liv og en virkelyst med sig, som ville være
meget svær at undvære.

For- og efterlejr

Forlejren gik rigtigt godt. Det samme gjorde efterlejren, da den først kom i gang. For
det var nemlig ikke muligt at skaffe folk nok til efterlejren, så folk der allerede havde
været på forlejren og bestyrelsen måtte selv sørge for det sidste og den går ikke. Derfor
skal vi i år have fundet på noget nyt. Vi kører ikke videre med den samme ordning.

PR

� Annonce i Folk & Musik

� Folderen med Maries nye flotte tegninger.

� Vagn Simonsen besøgte periode 2, og det blev til et indslag i TV2 Nyhederne.

� Skive Folkeblad bragte en hel side om lejren.

� Nyt design på hjemmesiden. Billeder fra årets lejre er populære. Ny Ris & Ros
side.

Bestyrelsen

Jan kom ind, og i år går Anne Berith ud. Vi har holdt nogle hyggelige bestyrelsesmøder
hos hinanden. Weekendarrangement med vandretur og overnatning og det hele. Få men
gode møder.

Bestyrelsen, oktober 2002

Bilag 2: forslag til ændret lejrstruktur

Indkomne foreslag til ændret lejrstruktur. Først en kort opsummering, derefter de ori-
ginale foreslag.

Bent:

� Perioder: 10 dage standard + 7 dage standard + 6 dage eksperimenterende
med efterlejr

� Alle lejre skal slutte på en weekenddag
� Små lejre (50 personer) er i orden
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Meinhardt:

� For+efterlejr er inkluderet i perioderne
� Periode 1: 10 dage, slutte på en søndag, “familielejr,” kan evt. udvides i

størrelse
� Periode 2: 7 dage, appellere til “unge og ungdommelige sjæle,” kan evt.

droppes

Lars Ole:

� Kun én lejr på 14 dage, for- og efter-lejr inkluderet, 120 deltagere (max 40
under 18 år)

� Eventuelt 1-2 dages for-for-lejr, 200,- dyrere for hver for/efter-lejr man
ikke deltager i

Ulrik:

� Perioder: 14+7 dage, for- og efter-lejr inkluderet (gerne økonomisk afstraf-
felse)

Bent

Til Fur-interesserede, deltagere m.v. Ja det er jo allerede snart vi må gøre os overvej-
elser omkring kommende FUR-lejre. Jeg vover allerede nu at komme med forslag til
fremtidige lejrafviklinger: 1. periode fra 1. torsdag i juli (3/7)-til søndag (13/7) altså
helt traditionelt men 2. periode søndag 13/7- søndag 20/7 altså 7 dage. Begge disse
perioder med vejledere som hidtil. Det nyeste skud på stammen vil jeg foreslå bliver
en experimenterende 6 dages periode uden vejledere. Her skulle være muligheder for
akustisk musik, sang ,korsang (klas.-rytmisk), og teater. Nyere folkemusikgenre f.eks.
svarende til rod’s arbejde med musikken. Altså alle muligheder indenfor akustisk mu-
sik. Denne 3. periode skal så slutte med at alle deltager i efterlejren der slutter senest
søndag eftermiddag, så alle er på lejren i 7 dage. Da sidste lejr er et exp. på flere måder,
vil jeg foreslå, at der skal være tilmeldt mindst 30 pers. inden maj— ellers aflysning
af denne periode. De tilmeldte vil ved aflysning have fortrin til en af de andre lejre
-svarende til tilmeldingstidspunktet. For at økonomien skal hænge sammen, skal alle
voksne deltagere betale samme lejrafgift (730,- 2002-prisen)- dertil kommer kostpri-
sen, der så afhænger af lejrlængden (p.t 420,- for 10 dage, 296,- 7 dage og 254,- 6
dage). Dette års erfaringer siger mig, at alle lejre nødvendigvis må slutte på en wee-
kenddag for ikke at få for mange tidlige afrejser (grundet arbejde, anden ferie m.v).
Disse virker nedbrydende for en lejr. Jeg har bestemt ikke noget som helst imod at en
lejr f.eks. er på 50 deltagere, snarere tværtimod. Men da er det meget vigtigt at alle er
der hele vejen igennem.

Meinhardt:

Et andet forslag er at afskaffe for- og efterlejren. I stedet skal lejrdeltagerne selv etab-
lere lejren og nedtage lejren. Jeg mener i hvert fald at denne model bør diskuteres på
generalforsamlingen.
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Ny lejrstruktur: Beholde periode 1 som den er og lade den starte en onsdag så
den slutter på en søndag. Derudover understrege at det er en familielejr. Evt. udvide
deltagerantallet, problemet med evt. manglende siddepladser til frokost og aftensmad
er af praktisk natur og ikke en uoverstigelig forhindring.

Ændre periode 2 til en ungdomslejr der appelerer til unge og ungdommelige sjæle
(læs: voksne uden børn). Ændre varigheden fra 10 til 7 dage.

En tredje mulighed er helt at droppe periode 2.

Lars Ole:

Som alternativ til Bent’s forslag om tre lejre i 2003 vil jeg gå til yderlighederne og
foreslå, at der i 2003 kun afholdes én lejr. Den skal vare 14 dage, og for- og efterlejr
er inkluderet i perioden. Vi bygger et par borde og bænke mere, undlader at sælge det
blåhvide telt, og sætter deltagerantallet op til 120, heraf max. 40 under 18 år. Vejleder-
besætningen skal bestå af 1-2 spillevejledere, 1 dansevejleder og 1 børneunderholder.
Temaet er selvfølgelig dansk/nordisk folkemusik og -dans.

Hvis der er nogen som gider laver vi en 1- 2 dages forlejr, som rejser skeletterne til
teltene og måske lægger dugen på det blåhvide telt, så der er et sted at være, hvis det er
møgvejr. Ellers bliver det også en del af perioden. Det kan sagtens lade sig gøre, hvis
vi organiserer os ud af det med køkken-, børnepasnings-, telthold osv. Alle medbringer
selv mad til den første dag.

Pris 1.400,- hvis man deltager hele perioden. 1.600,- hvis man kommer senere eller
rejser tidligere og dermed kun deltager i enten opstilling eller nedpakning og 1.800,-
hvis man vælger slet ikke at deltage i opstilling og nedpakning.
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