
Referat fra Repræsentantskabsmøde den 2. november 2021 

 

1. Valg af dirigent og referent  

 Carsten Jensen dirigent 

 Mette Sønderholm referent 

 

2. Bestyrelsens beretning 

  Formanden aflagde beretning: 

Endelig lykkedes det – at få samling på tropperne – igen! Sidste gang vi havde repræsentantskabsmøde – 

var tirsdag den 9. april 2019 – på Hjertet i Ikast  Det er mere end 2½ år siden…Vi forsøgte os tirsdag den 

21. april 2020 og onsdag den 28. april 2021 – begge gange her, på Det Gamle Sygehus – og begge gange 

måtte vi aflyse operationerne  

Vores Foreningsmarkeder/Forårsmarkeder har ligeledes lidt en krank skæbne! Her i Brande var sidste 

udgave lørdag den 13. april 2019, medens søndag den 18. april (Dybbøldagen) 2020 blev aflyst og 2021 

udgaven, fik vi aldrig fyret op under! I StrøgCenteret i Ikast kørte vi Foreningsmarked lørdag den 7. 

september 2019, medens udgaven lørdag den 5. september 2020, blev aflyst pga. Samfundssind… Til 

gengæld fik vi så luft under vingerne lørdag den 4. september 2021 – med en rimelig succes, på trods af 

sammenfaldet med Hyldgaardsmarkedet, som man fra arrangørernes side, havde valgt at flytte en uge, pga. 

8 konfirmationer, i en og samme Week-end…    

Til gengæld blev såvel 2020 som 2021 udgaven af KMF336 – gennemført, på fornuftig vis – tror og håber jeg 

da, idet 2021 udgaven blev Elverskudt i gang, søndag den 31. oktober – og finder sted, til og med søndag 

den 14. november – så langt så godt!  

For vores tilsluttede foreninger, har det ligeledes været en pose blandede bolsjer, som jeg ikke vil dvæle 

ved, særligt længe, men blot håbe og tro på, at vi så småt alle sammen, nærmer os normale tilstande! 

Mere vil jeg ikke trætte jer med – nu ser vi fremad – sammen! Tak. 

 

3. Eventuelle udvalgsberetninger 

 Intet at berette  

 

4. Indkomne forslag  

 Intet at behandle 

 

5. Godkendelse af regnskab og orientering om budget 

 Regnskab for 2019 gennemgået og godkendt 

 Regnskab for 2020 gennemgået og godkendt 

 Budget for 2021 gennemgået til orientering 

 Budget for 2022 gennemgået til orientering. Følgende forslag: 

i. Der er forslag om at søge KFU om rådighedsbeløb for 2022 selv om 

kassebeholdningen er positiv. Der er forslag om at KS i samarbejde med 

kulturhusene i foråret 2022, laver kulturarrangementer ”for det smalle publikum” 

ii. Det vil KS snakke om i den nye bestyrelse 



 

6. Valg af  

 medlemmer til bestyrelsen 

i. Valgt frem til foråret 2022: 

1. Eddie Sørensen 

2. Carsten Dalgaard 

3. Helga Knorr 

4. Christian Lauridsen 

 

ii. Valgt frem til foråret 2023 

1. Jette Nielsen, Sorpomisterne og Brande City – valgt 

2. Linette Opstrup, Brande Højskoleforening – Valgt 

3. Lene Knudsen, Foreningen Norden - Valgt 

 

  to suppleanter  

i. Lene Bjørn - valgt 

ii. Katja Gammelmark - valgt 

1. Begge valgt frem til foråret 2022 

2. Katja er 1. suppleant 

3. Lene er 2. suppleant. 

iii. TAK til Birgit og Michael for deres tid i KS 

 

 to revisorer  

i. Kurt Arberg er genvalgt 

ii. Erik Hansen er genvalgt 

 

  revisorsuppleant (er)  

i. Niels Erik Boldreel er genvalgt 

 

Alle bestyrelsens medlemmer var på valg, grundet aflysning og udskydelse af 

repræsentantskabsmøder. Vi afviklede 3 valghandlinger. Og alle poster blev besat.  

 

7. Debat om det kommende arbejde  

 Spørgsmål vedrørende kriterierne, Formand for Klubben for enlige, hvad kan man søge til? 

i. Carsten forklarer – Vi kan tildele tilskud eller UG. UG kræver at der er entreindtægt, 

Opfylder man kriterierne kan man søge. Søg i god tid til Mette. Flere foreninger kan 

gå sammen og søge om tilskud til arrangementer afhold i fællesskab. Skema kan 

findes på www.ikast-brandebibliotek.dk/kultureltsamraad - både til  ansøgning og 

regnskab. 

8. Evt 

 Tak for i aften 

http://www.ikast-brandebibliotek.dk/kultureltsamraad

