
Generalforsamling 18/3 2013 i Viborg Fortællekreds 

efter lovenes § 5 med nedenstående dagsorden.  

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse/forkastelse. 

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse/forkastelse. 

4. Fastsættelse af årlig kontingent, der dækker regnskabsåret. 

5. Planer / ønsker for det kommende års aktiviteter 

6. Behandling af indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 8 dage 

inden generalforsamlingen. 

7. Valg af bestyrelse. 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år og valg af revisor for 1 år. 

9. Eventuelt. 

 

Ad 1: ganske uformelt varetoges begge funktioner af Johs. 

Ad 2: formandens beretning godkendtes, da man rundt om bordet havde fået opregnet alle 

kredsens gøremål i dens første leveår. 

Ad 3: Regnskabet godkendtes 

Ad 4: kontingentet vedtoges uændret til 100 kr for 2013. Forsamlingen fandt det rimeligt, 

at de fortællere, der er kommet til meget sent i 2012 og begyndelsen af 2013, starter med 

at betale kontingent fra 2013 

Ad 5: 1. juni: Blicher-vandring (Jens er tovholder) 

St. Bogdag på Hald 10/8 (Kirsten + ? er tovholder, Jens er på stedet?) 

25. august invitation til Fortællegalleriet i Holstebro (Ruth) 

”værtshusfortællinger” i Viborgs festuge 14.-21. sept. 2013 (tovholder etc findes senere) 

I efteråret Bindstouw i Humlehuset? 

Fortælleaften på Katedralskolen – evt. på skolens kollegium /Pejsestuen (Margrethe) 

Ad 6: ingen indkomne forslag 

Ad 7: Bestyrelsen Birte, Ruth og Johannes genvalgtes. 

Ad 8:  Ronald genvalgtes (in absentia) som suppleant. Margrethe valgtes til revisor.  

Ad 9: der oplystes om forskellige fortællearrangementer rundt om i landet. De vil kunne 

ses på hjemmesidens opslagstavle, efterhånden som de indløber til formanden. Samme 

opfordrede medlemmer til at sende oplysninger om, om og i givet fald hvordan man 

ønsker at optræde på hjemmesiden, dvs. på listen eller med egen side. 

Der er pt. tilmeldt 8-9 medlemmer til kurset med Lene Skovhus. Det gennemføres derfor. 

Ref. 19/3 2013 Johs. Thomsen 


