
Referat fra Fur-lejrforeningens generalforsamling 
d. 11.10.03.

1) Valg af dirigent
Kurt Hellstrøm blev valgt.  
Hanne Eriksen valgt som referent.  

2) Godkendelse af generalforsamlingen
Kurt kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

3) Bestyrelsens beretning
Lars Ole fremlagde bestyrelsens beretning ( kan ses på hjemmesiden ) 
Bestyrelsen havde følgende kommentarer til dette års lejre : 
Lejr 1:  Besøget af TV Midt-Vest havde fyldt for meget. 
Lejr 2: Der havde været gæster på festaftenen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål. 

4) Regnskab.
Jane fremlagde regnskabet. Der var et overskud på årets regnskab på 45.711,30 kr.  
Foreningen har fået FUR Brand- legat på 2000,-  
Spørgsmål: Hvorfor er beløbet for leje af grund mm mindre end budgetteret?  
Svar: Beløbet indeholder 7000,- til kommunen i leje + vandafgift / renovation og 
containerkørsel. Beløbet er sat lidt højt for at tage højde for evt uforudsete udgifter. 
Spørgsmål: Hvorfor er passiverne ikke værdisat? 
Svar: Meget er under afskrivningsgrænsen og ikke meget værd. 
Forslag:  Skrive anskaffelsesår og nypris ved passiver. 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

5) Indkomne forslag.
Forslag fra Bent Åkjær om at forlænge generalforsamlingsweek-enden med nogle 
dages spille-/dansekursus. Evt bare næste år som et ekstra krydderi i anledning af 
foreningens 25 års jubilæum. 
Debatten delte sig i to underpunkter: Skal generalforsamlingen ligge i en week-end – 
på Fur og skal der afholdes spillekursus i forlængelse af den. 
Generalforsamling i week-end på Fur: Der var udbredt stemning for dette. Også 
selvom det kommer til at koste foreningen 2 – 3000 kr. Måske ikke i forbindelse med 
efterårsferien, da det kommer til at ligge sammen med andre arrangementer. 
Spillekursus: Vil give ekstra arbejde til bestyrelsen. 

Er det som seniorpolitik, Fur-lejr i mere luksuriøse rammer. 
Forslag: Der kan nedsættes et særligt udvalg, der arrangerer dette.
Bent Å foreslog at man evt inddrager DGI via en medlemsforening i 
projektet.

Forslag fra Ulrik : Ændring i vedtægterne, så bestyrelsesmedlemmer højst kan sidde i 
bestyrelsen i en begrænset periode, for at engagere flere i foreningen. Noget debat om, 
hvordan man sikrer kontinuiteten og om vi risikerer, at der ikke er nok til bestyrelsen.  



Efter debatten blev ordlyden : 
§5: Foreningen ledes i det daglige af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsens 
medlemmer vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. Genvalg kan finde 
sted. Lige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer, ulige år vælges to 
bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges en 1.suppleant og en 2.suppleant.
Bestyrelsesmedlemmer  og suppleanter kan højst sidde 5 år i træk. Formand og 
kasserer bør ikke afgå samme år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Afstemning: 21 for, 2 imod, 6 stemte ikke. 
Forslaget er vedtaget og skal tages op på næste års generalforsamling for at blive 
endeligt vedtaget. 

Forslag om vedtægtsændringer, der var blevet vedtaget sidste år, og som skulle tages 
op for at træde i kraft: 
§3: Medlemskab: Tilmeldte deltagere i mindst en af de seneste to års sommerlejre 
udgør sammen med vejlederne, foreningens bestyrelse og revisor foreningens 
medlemmer. Støttemedlemmer har ingen stemmeret. 

Afstemning: 17 for, 3 imod, 9 stemmer ikke. 
Forslaget blev endeligt vedtaget 

6) Det kommende års program.
Bestyrelsen foreslog følgende datoer til næste års lejre: 
Lejr 1:  5. – 16. juli 
Lejr 2: 16. – 24. juli 

Bent Å: Foreslog at lejr 1 starter d.4. juli, evt som frivilligt om man kommer den dag 
og er med til opstarten af lejren. 
Hanne E.: Forslag om kun at have en hyret vejleder på lejr 1, fordi, der er så mange, 
der kommer hvert år, og gerne vil sætte noget i gang. 
Børge: Hvad er vejlederens rolle? At støtte nye. 
? : melder man sig på efter vejledere? 
Torben. Vi skal huske, at det er vejledere og ikke undervisere. Ferie og ikke kursus. 
Ellen: Vejlederne er på fra 10 – 12 hver dag ( fri 1 – 2 dage) ikke mere. 
Ellen: Forslag til unge-vejleder; Grethe Laumann 
Karen: Husk en dansevejleder, der lige kan repetere, hvad det går ud på. 
Børge: Hvor er grænsen mod undervisning – hvordan lærer man nye ting. 
Torben: Er ikke undervisning – Alene aflønningen viser det. 
Ellen: Vejlederen skal sætte i gang, hvis ikke andre gør det. 
Annette: Svært at præcisere forventningerne til vejlederne. 
Ulla: Prisen viser, at det ikke er et kursus man har meldt sig til. 
Lars Ole: Foreningen har et 3-siders papir til vejledere om forventninger. 
Kurt: Har fået at vide som vejleder max 2 timer om dagen. 
Erik:Husk at sikre, at der sker noget for børn. Og at give plads for at sætte noget spil i 
gang om aftenen, der ikke er så svært.  

Ellen: ønske om køkkenbord uden riller. 
Ulrik: Der er sat penge af i en aktivitetspulje til at lave / reparere ting på lejren. Men 
svært at arrangere i løbet af lejren – der skal købes ind på forhånd. 



7) Budget for det kommende år:
Budgettet blev fremlagt af Jane.  
Bent Å: Rettelse, da de to lejre er af forskellig længde:
Lejr 1 : 35.000 
Lejr 2 : 25.000 

Jane: Foreningen har i de seneste år brugt penge på nye komfurer, telt-renovering mm. 
Nu er der penge til andet, der trænger til nyindkøb eller renovering.
Torben : Forslag om 

Nyt afløbssystem til køkkenvask 
Nye bordben ( stål) til bordene 
Renovering af dansegulv 

 Nye termokander 
Renovere tallerken og bestikbestanden. 

Børge: Forslag om at føre afløbet over til komposten 

Fastsættelse af støttekontingent: 
Fastsættes til 50,- ( på trods af at der står 100,- i vedtægterne) 

8) Valg af nye medlemmer til bestyrelsen
3 bestyrelsesposter skulle besættes, 2 for 2 år og 1 for 1 år. 
Opstillede: Michael Bøge Pedersen, Kjeld Nørgaard, Mette Sanggaard, Ulla Ostenfeld 
Efter en spændende afstemning og godt arbejde af stemmeudvalget ( Ted og Berit) 
blev Mette, Ulla og Kjeld valgt til bestyrelsen.  De aftaler selv, hvem der er valgt for 1 
/ 2 år. 
Til suppleanter blev Bent Åkjær og Ulrik Pagh Schultz valgt 

9) Valg af revisor
Søren Skov blev valgt. 

10) Valg til diverse poster:
Vinterøkonoma: Michael Bøge Pedersen 
PR-udvalg Lars Ole Larsen og Jane Hoste 
Koordinator for for- og efterlejr: med den nye struktur ligger det i bestyrelsen, 
Michael vil gerne deltage. 

11) Eventuelt
Forslag om at bruge nogle penge på rytmeinstrumenter til børnene 
Forslag om  bordplade, skohylde, flere knager til tøj. 

Og hermed sluttede generalforsamlingen – nogle gik ud og spillede cykelslangefodbold, andre gik i 
gang med festmiddagen, en del snakkede og så vidt jeg husker blev der også spillet lidt musik. 

    Referent Hanne Eriksen


