
Referat af Landsmøde den 16. april 2016 

 

Pkt. 1 

Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. 

Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Pkt. 2 

Mundtlig årsberetning ved Annemarie Balle. Beretningen er vedlagt som bilag. 

I den efterfølgende debat pegede Mona Jensen, Vesthimmerland på, at man kan blive 

helt stolt, når man hører om alt, hvad der foregår i Folkevirke. 

Man gjorde opmærksom på, at aktiviteterne fortrinsvis ligger i kredsene. Men man er 

bestemt også stolte af at være en del af Folkevirke som landsforening. 

Fra Birgit von der Recke, København kom et forslag om, at man som noget nyt kunne 

spørge nye medlemmer om, hvad de ville yde for foreningen – hvor mange timer og 

inden for hvilke emner. Et spørgsmål, som hun selv blev stillet for nylig, da hun 

meldte sig ind i en forening. 

Formandens skriftlige og mundtlige beretning blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 3  

Mundtlig årsberetning for bladet ”Folkevirke” ved Annemarie Balle.  

I den efterfølgende debat nævnte Mona Jensen, Vesthimmerland, at hun sammen med 

Mona Haven og Tove Kattrup, begge Herning, har lovet, at komme med ideer til et 

nummer af "Folkevirke" om kunst i det offentlige rum. 

Jeanne Bau-Madsen, Lyngby appellerede til medlemmerne om at lægge blade på 

offentlige steder som fx biblioteker.  

Det blev besluttet, at der sendes blade til kredsene til uddeling.  

Vesthimmerland henter selv 70 på trykkeriet i Aars 

25-30 sendes til Herning 

25-30 sendes til Odense 



Det blev nævnt, at der skulle lægges tilmeldingsblanket og evt. informationsbrochure 

ind i de blade, som kredsene deler ud. 

Jeanne Bau-Madsen, Lyngby foreslog, at medlemmerne gav et medlemskab som 

gave til døtre og svigerdøtre og andre interesserede. 

Ida Hansen, Odense foreslår, at man meddeler Kristelig Dagblad om arrangementer i 

Folkevirke. Det er gratis og skrives i avisen hver mandag. 

Hvis Folkevirke skal deltage i kulturmødet på Mors, skal det besluttes inden maj, da 

programmet til Kulturmødet bliver trykt i begyndelsen af maj. 

Karen Pihlkjær ville undersøge, om der er muligheder for at søge penge i Nordjylland 

til deltagelse for Folkevirke i Kulturmødet.  

Den skriftlige og mundtlige beretning blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 4 

Fremlæggelse af revideret regnskab og budget ved Annemarie Balle. Regnskabet er 

fremsendt til alle deltagere i Landsmødet. 

Formanden gennemgik regnskabet, med enkelte punktnedslag. 

Kontingenter (side 7) er steget. Dette skyldes ikke flere medlemmer, men en anden 

form for posteringer. 

Annemarie Balle pointerede, at det er vigtigt, at Folkevirke har en egenkapital, da 

dette er nødvendigt for at deltage i udenlandske projekter og andre større projekter, 

som stiller krav om en vis grad af egenfinansiering, ligesom der er behov for at kunne 

finansiere projekter, da de bevilgede beløb ofte først kommer til udbetaling, når 

regnskabet er aflagt og godkendt. 

Folkevirke må set i f.t. Kulturministeriet have en egenkapital på op til 500.000kr. 

Ellen Kristiansen, Vestegnen roste Kvindestemmer, som er et projekt der har givet 

genlyd. Et rigtigt Folkevirkeprojekt! 

Mona Jensen, Vesthimmerland syntes, det på visse punkter er svært at forstå 

regnskabet. 

Budgettet vedlægges. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 



Pkt. 5 

Fastsættelse af kontingent. 

Forretningsudvalget indstiller til uændret beløb for 2017. Dette blev vedtaget. 

Pkt. 6 

Valg 

Formand 

Skriftlig afstemning. Der var 14 stemmeberettigede. 

Annemarie Balle blev genvalgt med alle stemmer og akklamation. 

Forretningsudvalgsmedlemmer. 

Mona Jensen, Vesthimmerland genopstiller. 

Der er skriftligt tilsagn fra Susanne Tarp og Ulla-Brita Gregersen begge København. 

Alle3  blev valgt. 

 

Suppleanter 

Opstillede:  

Sonja Feldt Petersen, Vesthimmerland 

Lene Lund Hansen, Herning 

Da der var stemmelighed, blev der trukket lod. 

Sonja Feldt blev første suppleant. Lene Lund Hansen blev anden suppleant. 

 

Pkt. 7 

Indkomne forslag - fremlæggelse ved Birgit von der Recke: 

• Forslag til optagelse af tilsluttede organisationer 

• Forslag til ændring af vedtægter for Folkevirke   

Tilsluttede organisationer, der ønsker at blive optaget i Folkevirkes 

Forretningsudvalg, var: 

Håndarbejdets Fremme 



Interkulturelt Kvinderåd 

Kvindelige Kunstneres Samfund 

Landsmødet indstillede, at de førnævnte organisationer blev tilsluttede 

organisationer. 

Forslag til vedtægtsændringer 

Ændringsforslag. Vedtægterne skal hedde: Vedtægter for Folkevirkes 

landsorganisation. 

Paf. 2.0 skal rettes til: 

Folkevirkes ledelse 

Landsmødet er Folkevirkes øverste myndighed. Det består af de medlemmer, der har 

betalt kontingent før mødet, samt op til 4 repræsentanter ….. 

Paf. 2.1 rettes til 

Formanden vælges direkte af Landsmødet…… 

Paf. 2.2 rettes til 

Det øvrige forretningsudvalg består af 6 ordinære medlemmer valgt ved almindeligt 

stemmeflertal. 

Alle valg gælder for 2 år. 3 medlemmer vælges i lige år og 3 vælges i ulige år. 

Genvalg kan finde sted. 

Paf. 3.0 rettes til 

…Forretningsudvalget kan efter behov supplere sig med en person/personer til 

særlige opgaver.  

Paf. 4.0  

Forretningsudvalget indkalder med 4 ugers varsel til Landsmødet, som holdes 

senest… 

…..Valg af 

• Formand (i lige år) 

• 3 forretningsudvalgsmedlemmer 

• 2 suppleanter 

Paf. 6.0 



……Formuen anbringes på konti i et dansk pengeinstitut. 

 

Vedtægtsændringerne blev efter en skriftlig afstemning vedtaget ensstemmigt. De 

nye vedtægter vedlægges som bilag. 

 

 

Pkt. 8 

Eventuelt 

Næste Landsmøde 22. april 2017 

Nye regler for anvendelse af midler i Bodil Koch kassen skal med som 

beslutningspunkt på næste Landsmøde. Tove Kattrup fremsender sit oplæg til 

Folkevirkes kontor. 

Annemarie Balle rettede en varm tak til de to medlemmer af forretningsudvalget, som 

havde valgt ikke at genopstille – Ulla Lunde Hansen og Tove Kattrup. 

 

Referent     Dirigent 

 

Jeanne Bau-Madsen    Birgit von der Recke 




