
Referat Furlejren Generalforsamling 30/9 2017 
 

Valg af dirigent. 
Mads Peter Janesn blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 

De indkomne forslag er udsendt korrekt til at kunne vedtages på en generalforsamling 

Bestyrelsens beretning: 

 

Bestyrelsens beretning 

til 

Furlejrforeningens generalforsamling den 30. september 2017 

Årets lejre 

Fur11 Søndag den 9. – torsdag 20. juli. Bød vejrmæssigt på lidt af hvert, dog var det overvejende tørt 

og blæsende. Vejlederne var Kaj Engholm, Pia Nygaard og Mette Bebe Juel. Kaj Enholm og Pia 

Nygaard stod for meget kompetent musikundervisning med fokus på indlæring af melodier. 

Derudover fik flere også prøvet kræfter med improvisation i musikken som Pia underviste i. Mette 

Bebe Juel sørgede for at der blev danset en bred vifte af forskellige danse fra forskellige områder, 

med sin undervisning der tog udgangspunkt i hendes egen udvikling som danser. Igen i år blev der 

naturligvis spiller Fur-musik – hver eftermidag kl. 16, og afholdt Fur-bal til stor fornøjelse. Som følge 

af efterspørgsel blev Fur-musikken også igen i år spillet på Galleri Da Winti i Selde. Lejren var 

karakteriseret af en jævn fordeling af aldersgrupper og også de mindste deltog i musikken og 

dansen, eksempelvis blev de små børnevioliner brugt flittigt. Der blev traditionen tro også afholdt 

viseaften, der bød på mange underholdende indslag deriblandt musik spillet på instrumenter lavet af 

løgstokke. Det hele blev til stor glæde afsluttet med en overvældende festmiddag arrangeret af 

Nikolaj i spidsen for et særdeles arbejdsomt madhold. 

Fur 8 Fredag den 21. juli – lørdag den 29. juli. Vejlederne var Elisabeth Groot, Stefan Groot, Ole 

Spillemand Jensen og Francois Monnet stod for en meget inspirerende og særdeles kreativ 

vejledning. Især kreativitetetsaktiviteterne var med til at skabe en særlig stemning på lejren. 

Området modsat ende af køkkenområdet var en smeltedigel af kreative indslag. Som en af 

deltagerne bemærkede, var dette med til at skabe en anderledes hyggelig stemning.  

Viseaftenen var som viseaftener nu engang er, godt hjulpet på vej af Ole spillemands kompetente 

programlægning og ølmandens gavmilde sponsorering af drikkevarer.  

Torsdag aften havde Elisabeth med god hjælp fra lejrdeltagerne arrangeret en poetisk 

strandvandring. Undervejs var der både dramatiske og musikalske indslag. På vandsiden blev vi hele 

vejen fulgt af et optog der langsom vandrede ude i vandet bærende på lamper med levende lys. 

Smukt og bevægende. 

Lejrnedtagningen foregik i en blanding af solskin og styrtregn. Alt i alt en temmelig kaotisk og fugtig 

affære, men dog meget hyggelig med masser af farvelkram. 



De nye oven vi købte sidste år var genstand for en del opmærksomhed, desværre må man 

konstatere at det mestendels skyldtes haltende anvendelighed. Gasservicemanden har besøgt os 

adskillige gange, især på lejr 1. På lejr 2 var han en enkelt gang. Det skulle nu gerne være sådan at 

ovnene fungerer. 

 

Tiden med billeder på vores egen hjemmeside er løbet fra os og nye medier tager over. Bestyrelsen 

har en aktivitet i at sikre at de billeder der ligger andre steder end på vores hjemmeside bliver flyttet 

så de ikke forsvinder.  

Forhåndstilmeldte deltagere 

I år har begge lejre været så godt som fyldte. Opfyldningen af lejr 1 skete lidt langsommere, men 

lejren endte med lidt under 90 (88) deltagere. 

Interessen for lejr 2 er stadig meget stor, idet denne lejr er fyldt op i løbet af en ½ dags tid. Desværre 

oplevede vi dog at lidt for mange af de tilmeldte sprang fra igen så vi endte med 86 tilmeldte, hvoraf 

3 kom til i sidste øjeblik.Vel at mærke 3 der ikke var på venteliste. Forhåbentlig har der været tale 

om en enlig svale. 

Økonomi 

Der henvises til omdelt regnskab, det ser godt ud. 

Anskaffelser  

Der er indkøbt 

- Diverse ting og sager til køkken, herunder bageforme, kaffekander, skærebrætter og nye knive. 

- Ølpengene er ikke brugt d.d. 

Planer 

Alle i den kommende bestyrelse læser i forslagsbogen og sammen beslutter bestyrelsen sig for, 

hvilke ting vi vil gennemføre. 

Manualen var en tur forbi Marie Hanghøjs kyndige hænder og blev opdateret. Til næste år opdateres 

diverse sider igen – herunder nedtagningsbeskrivelserne og skemaet til dette samt. 

Den nuværende bestyrelse foreslår at næste års lejre bliver 8. 19. juli og 20. – 28. juli. 

Tak 

Til alle som har gjort en særlig indsats på lejrene for at alting skete smertefrit og der sker spændende 

ting i løbet af lejerne som forskellige satte i gang.  

Desuden vil vi også gerne takke Erik Hoffmann for, med utrættelig energi på hver eneste lejr gennem 

en lang årrække, at holde gang i Furmusikken samt, og må vi sandelig ikke glemme, har han igen i år 

sikret lejrene en lind strøm af alskens læskelige drikkevarer. I år har Erik dog valgt ”kun” at deltage i 

lejr 1. Da lejr 2 havde sundet sig over chocket trådte Torben Jørgensen til – han understregede dog 

på det allerkraftigste at det kun var den linde strøm af drikkevarerne han så sig i stand til at holde 

flydende. Han var ret sikker på at vi ikke ønskede ham at forestå Furmusikken. 

Bestyrelsen 



Bestyrelsen i denne periode har haft følgende sammensætning: 

Meinhardt Jacobsen (er på valg) 

Per Brink-Vilsen (er ikke på valg) 

Torben Jørgensen  (er på valg) 

Steffan Jørgensen (er på valg) 

Birthe Jørgensen (er ikke på valg) 

Suppleanter: 

Katrine Liv Helgren (vil gerne stille op igen) 

Adam Laugesen (vil gerne stille op igen) 

 

Der er blevet afholdt 4 hyggelige møder hvor der, ud over det egentlige arbejde, hver gang er blevet 

indtaget god mad og drikke. ☺ 

Bestyrelsen takker alle der har ydet en indsats! 

Beretningen blev diskuteret og godkendt 

Regnskab: 
Regnskab blev fremlagt og godkendt 

Indkomne forslag: 

Der var indkommet to forslag: 

Første forslag kommer fra Julie Heebøll og er en tilføjelse til paragraf 2: 

§ 2 
C Efter ansøgning at yde bidrag til medlemmers aktiviteter til udbredelse af folkemusik og dans, primært 
blandt børn og unge.  

Begrundelse: 

Grunden er, at jeg er bekendt med at lejren er forholdsvis velbeslået, og selvfølgelig skal man ruste sig 
økonomisk, men jeg er ved at en del aktiviteter m musik og dans for børn og unge ( ROD, FOD, Folk Camp, 
FolkAmok blot for at nævne nogle) er på evig penge jagt, og et lille bidrag kan betyde meget.  

Det kunne organiseres således at der afsættes et max beløb ( 5 - 15.000) som kan søges en el to gange årligt. 
For ikke at få ansøgninger fra alle verdenshjørner kunne man begrænse det til at det er lejrens medlemmer der 
kan søge. 

  
Andet forslag Berit S Hansen og er en tilføjelse til paragraf 6: 
  
"Der udfærdiges referat af generalforsamlingen og dette formidles til medlemmerne via hjemmesiden 
inden for en måned efter afholdelsen." 
 



Forslag 1: Efter diskussion var enighed om at bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget sammen 

med Julie. 

Forslaget er således ikke vedtaget 

Forsalg 2: Der var enighed om, at referatet skal lægges på hjemmesiden, men at der ikke behøvedes 

en vedtagtsændring. 

Forslaget er således ikke vedtaget 

Det kommende års program: 

Fur 11, 8-19 juli  

Fur 8, 20-28 juli 

Program og vejledere blev diskuteret og bestyrelsen arbejder videre med de indkomne forslag 

Budget: 

Budget godkendt 

Støttekontingent fortsat 50 kr. 

Valg til Bestyrelse: 

Opstillede til bestyrelsen 

  Meinhardt 

  Torben 

  Stefan 

  Martin 

  Valgt er Meinhardt, Stefan og Martin 

Opstillede Suppleanter 

  Katrine 

  Adam 

  Valgt er Adam og Katrine 

Valg af revisor 

  Revisor Birgit Kjaer 

  Revisorsuppleant Rune Øster Mortensen 

Evt. 
Bent blev æresmedlem til stående bifald. Se link til diplomet på hjemmesiden 

Bestyrelsen har indstiftet prisen ”Årets Bent”. Mere herom senere 

Bestyrelsen skal overveje hvordan foreningens formue skal forvaltes  

Køkkenborde med vaske, Børge vil gerne komme med forslag  

Forslag til at halvdelen af måltiderne bliver vegetarisk primært pga. miljøbelastning 

  Skal man tilkendegive ved tilmelding? For sent ift. indkøb 

  Måske kun en vegetardag ekstra 

  Det tager længere tid at tilberede 

  Insektdag 

  Giver vegetarmad nok mæthedsfornemmelse 

  Vegetarfrokost 

Indkøb af to nye brandspande 

Opfordring til at bestyrelsen har meget fokus på nye og hvad man ”plejer” og beslutningsprocessen 

Kontaktpersoner 



At gamle deltagere opfordrer nye til at gå med på en tjans og dele fællesskabet 

Håndsprit 

Indkøb af lommeaskebægre 

Stefan og Katrine gjorde det godt på lejr 1 som repræsentaner for bestyrelsen 

 

 

 

 

 


