
Referat fra  Furlejrforeningens Generalforsamling. 
Afholdt den 6. november 2004. Lejrskolen på Fur. 

 
1. Valg af dirigent: Lars Ole blev valgt til dirigent. 
2. Godkendelse af generalforsamling: Lars Ole kunne konstatere at formalia var overholdt. 
3. Bestyrelsens beretning: Generalforsamlingen 2003 (Fur light) var en stor succes – så 

mange tilmeldte, at man ikke kunne være inde. I år var det ikke muligt at leje lejrskolen på 
samme tidspunkt som sidste år. 
Ringe tilslutning i år, knap nok til en generalforsamling. 
 
Lejren 2003: 
 Pionerlejren – nyt initiativ – ”Kom og vis dit værktøj”, der var god tilslutning. Meningen 
var at det skulle være en vedligeholdelses uge. På grund af vejret (regn) måtte folk stå inde 
og lave de praktiske ting . Da der kun kom en til forlejren blev  det pioner lejren der kom til 
at rejse lejren, hvilket ikke var meningen fra start. Kirsten  lavede udendørs mad 
”vandgrød”. 
 
Fur Total: 11 dages regn – 72 deltagere, heraf en tredjedel under 18 år. Forsøg med en lejr 
uden vejledere, baseret på deltagernes egen iværksættertrang. Bente blev dog hyret som 
igangsætter for begynderne.  
Lejre var lidt tam, selv om der var masser af aktivitet. 
Konklusion: Der skal være både spille- og danse vejleder på næste år. 
 
Fur Classic:  
Få tilmeldte fra starten, men de sidste uger væltede det ind med folk så der blev ca. 70 på 
lejren. 
Igangsætterne havde god forståelse for hvilke behov lejrdeltagerne havde. Der foregik meget 
for de unge på denne lejr, og de var gode deltagere i lejrens aktiviteter. Der blev indført et 
godt system med en aktivitetstavle. 
 
Nedtagning af lejren:  
Det tager mere end 4 timer. Overvejer en ny strategi til næste år. 
 
P.R: 
 Kom lidt senere ud end sædvanlig i tidsskriftet ”Folk og Musik”. 
 
Diskussion om fremtidig P.R. Forslag : 
Artikel: Hvad Fur lejren er og hvad den står for. (der er 30 der kikker ind  på hjemmesiden 
om ugen) 
Ny folder til ikke tidligere deltagere og en simpel folder til gamle deltagere. Alle opfordres 
til at tænke på, hvem der i egen omgangskreds ville kunne trives på Fur lejren. Gamle 
deltager modtager flere foldere til uddeling i omgangskredsen. 
 
Opmagasinering: 
 Komfurer er flyttet fra Dalsgård til vognmanden. 
Diverse + 2 børnevioliner står hos Lars Ole. 
Der er anskaffet en lille benzin-generator, står hos Torben. 



Dalsgaard har nu kun et ½  blå/hvidt telt. 
 
Vinterøkonoma: Marianna Daldgaard koordinerede med slagter og Dalsgaards, det gik 
udmærket. 
 
Lars Ole sluttede af med en: 
Tak til alle der har ydet en indsats i årets løb. 
 

4. Regnskab: 
Gennemgået og kommenteret. 
For kommende år: 

      Der er afsat flere penge til vejledere. 
      Flere penge  til møder og generalforsamling.  
      Obligationer kan evt. sælges. 
      Foreningen har en formue på 136.838 
      Vigtigt med langsigtet planlægning når økonomien er så god. 
 
      Regnskab godkendt. 
 
Vigtigt! Leje af grunden aftalt med kommunen til og med 2005. Op til den nye bestyrelse 
at få en ny lejeaftale.  
 
5. Indkomne forslag: 

Forslag om at  der arrangeres en 3. periode i nogle dage af skolernes efterårsferie, startende 
med generalforsamlingen med udgangspunkt i lejrskolen. 
Forslaget blev ikke vedtaget, men en kommende bestyrelse kan evt. arbejde videre med 
forslaget. 
 
5a. Vedtægtsændring, hvor lang tid et medlem kan sidde i foreningens bestyrelse.  
 Fra: Kan højest sidde i 5 år. 
 Til: Bør højst sidde i 5 år. 

 
6. Det kommende års program.. 

Der tænkes på ugerne 27 –28 – 29 
Lejr 1.       3 /7 – 13/7 
Pionerlejr. 13 – 14 – 15/7 
Lejr 2.       15/7 – 23/7 
2 vejledere på hver lejr. Vigtigt at den ene er dansevejleder. 
Lave kasser til containeren, så flere bliver aktiveret med at pakke. Sammenklappelige borde 
og bænke er et stort ønske. 
Forslag kan fremsendes til bestyrelsen. 
 

7. Budget for kommende år: Støttemedlemmer betaler 50 kr. 
8. Valgt til bestyrelse 2004/2005 

Lars Ole Larsen - gik ud af bestyrelsen efter 7 år, heraf 6 som formand 
Torben Jørgensen - genvalgt 
Mette Schultz Sanggaard  - genvalgt 
Ella Jørgensen - nyvalgt 



 
 
Bent og Ulrik - supleanter 
 

9. Valg af revisor: Søren Skov. 
10. Valg af Pr. gruppe: Bestyrelsen arbejder videre med ideer. Lars Ole vedligeholder fortsat 

vores hjemmeside  
 

Kirsten Sanggaard tager jobbet som vinterøkonoma (Catering chef) 
 
Koordinator til lejren: Bestyrelsen kommer med ændringsforslag til punkt 10. 
 
Evt: Oprydning. 
 

 
 
        Referent Karin 
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