
Referat fra Generalforsamling i FABUK fredag d. 8. marts 2019 

1.Valg af dirigent og referent 
Som dirigent blev Sofie Myschetzky valgt og Kirsten Schneider varetog referentopgaven 
 
2)      Formandens beretning 
Anne Line Svelle, formand for foreningen, læste beretningen op, som bliver lagt på FABUKs hjemmeside 
efterfølgende. Formandens beretning blev godkendt. 
  
3)      Medlemsberetning fra regionerne (aftales fra landsmøde til landsmøde) 
Der var ikke præsentationer fra de forskellige regioner, men i stedet en opfordring til at konsulenterne 
mødes i egen region til aftalte erfaringsudvekslingsmøder.  
 
4)      Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 
Anne Line fremlagde foreningens regnskab, som udsendes til medlemmerne efterfølgende. Regnskabet blev 
godkendt. 
 
5)      Fastlæggelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår 
Kontingentet fastholdes og budgettet indeholder forskellige forslag:  
Vi ønsker at afholde udgifter til repræsentation på kommende Kulturmøde på Mors og til væsentlige 
oplægsholdere i efterårets møde.  
Anne Marie Donslund tager opgaven vedr. Kulturmødet på Mors d. 22.-24. august og 
Bestyrelsen tager sig af at planlægge samarbejdsmodel til møde i efteråret 2019.  
Anne Marie Donslund foreslog tema til Kulturmødet på Mors: ”Næste Generation” i samarbejde med andre 
som partnerskabsmodel. Afsat kr. 30.000 og mulighed for mindre forøgelse efter aftale med bestyrelsen.  
Deadline for medlemmer til at deltage i arbejdet med Kulturmødet er d. 1.maj. 
Flere medlemmer har kontakter til andre deltagere på Kulturmødet bl.a. Ida Wettendorff. 
 
6)      Indkomne forslag – der er ikke indkommet nogen forslag, men bestyrelsen ønsker at drøfte forskellige 
scenarier for det fremtidige arbejde i FABUK med medlemmerne.    
Der lægges op til at arbejde i regionerne – møder med erfaringsudveksling. Positiv tilbagemelding.  
Der blev fremsat kritik af den manglende aktive indsats fra medlemmerne til at indsende  
materiale til Nyhedsbrevet. Dette blev taget seriøst imod af medlemmerne, som fremover sender 
interessante indslag til Kirsten Schneider.  
Det blev endelig vedtaget at FABUK ved Kirsten Schneider udarbejder et skema til 
undersøgelse/dokumentation af de forskellige modeller vi anvender i kommunerne for at sikre at vores børn 
og unge møder kunst og kultur i deres hverdag. Et skema til udfyldelse udsendes snarest og resultatet skal 
ligge på hjemmesiden inden sommerferien.  
 
7)      Valg af bestyrelse samt revisor 
Der var ikke nogen på valg, så alle fortsætter. Diana Gerlach (Region Storstrøm, Guldbordsund, Stevns, 
Faxe, Næstved, Vordingborg og Lolland kommuner) har tilbudt sig som suppleant til bestyrelsen og det 
tager vi med tak imod. Vi vil samtidig opfordre til, at man overvejer at stille op til bestyrelsen ved næste 
Generalforsamling.  
 
8)      Dato for og placering af kommende års landsmøde.  
Flere muligheder for møder i efteråret. Vi søger at lægge os op ad andre konferencer, som fx BUM, 
Guldborgsund 12.-13 september og Musikskoleforeningen. Bestyrelsen tager stilling til dette og 
medlemmerne informeres via hjemmesiden.  
 
9)      Eventuelle valg/nedsættelse af udvalg 
Husk at tilmelde jer samarbejdsopgaven vedr. Kulturmødet på Mors til Anne Marie Donslund.  



Generelt: Send eller ring til bestyrelsen med forslag til emner, oplægsholdere, ideer til fælles projekter eller 
lignende. Vi vil rigtig gerne høre fra jer. 
 
10) Eventuelt 
Vi fik besøg af Mia og Rune fra SLKS, som præsenterede Kend Dit Land. De havde fået kort tid, men den 
store spørgelyst var ikke til stede.  
 

Tak for god ro og orden 
Kirsten Schneider 
 

 

 

Deltagere på Generalforsamlingen:  

Anna Zieler – Lejre, Anne Kathrine Hviid Bagger – Albertslund, Anne Line Svelle –Århus, Anne-Marie 

Donslund – Odsherred, Camilla Autzen – Rødovre, Caroline Erritzsøe – Maribo, Charlotte Vigsnæs – Lejre, 

Diana Gerlach – Guldborgsund, Helle Normann – Rudersdal, Helle Ankerstjerne – Odsherred, Ida 

Wettendorff – Helsingør, Julie Smed Jensen – Vallensbæk, Katrine Gjessing – Næstved, Kirsten Schneider – 

Albertslund, Kristina Bendeke – Frederiksberg (sygemeldt), Lise Dilling- Nielsen -  Nordfyn, Lise Grankvist 

Larsen – Syddjurs, Marianne Olesen – Ringsted, Mette Tingholm – Sorø, Nana Maria Lacor – Odense 

(Afbud), Remi Lewerissa – Vallensbæk, Sarah Abildgren - Kroppedal Museum /Albertslund og Sofie 

Myschetzky – Frederikssund 

Oplægsholdere: Julie Dufour, Charlotte Carstensen og Rune Fjord   

 

 


