
 

 

GENERALFORSAMLING 
TORSDAG 5. MARTS 2021 

 

Kære FABUK-medlem 

Vi glæder os til at se dig til foreningens årlige generalforsamling, der afholdes  
Torsdag d. 4. marts kl. 13.00 – 15.00 på TEAMS. 

Vi starter med oplæg af professor emeritus ved DPU, Per Schultz Jørgensen, der holder oplæg om 
”Kulturens rolle i forhold til børns robusthed”.  

Per Schultz-Jørgensen er tidligere formand for Børnerådet. Hans forskning er centreret om 

familien, børns udvikling og dannelse, kompetence og trivsel ud fra en både samfundsmæssig og 

psykologisk vinkel. 

Du er du velkommen til at invitere relevante kolleger og samarbejdspartnere i kulturskoler, 
biblioteker mv. med til dette foredrag. De skal sende mailadresse til undertegnede og bliver 
derefter inviteret ind på teams.  

 

DAGSORDEN (opdateret) 

13.00  Velkomst ved Anne Line Svelle, formand for FABUK 

13.05  Per Schultz Jørgensen: ”Kulturens rolle i forhold til børns robusthed”  

13.45  Spørgerunde og afrunding 

13.55  Pause 

14.00  Generalforsamlingen starter med: Valg af dirigent og referent 

14.05  Hvem er med? Hurtig præsentation af deltagerne 

14.10  Formandens beretning; herunder ministerhøring og information/diskussion om nyt  

                       modelforsøg. 

14.25  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

14.30  Fremlæggelse og godkendelse af budget. Herunder:  

o Studierejse til Island 2022 – ved Anne-Marie Donslund 

o Kulturmødet på Mors – ved Rikke Kamedula Skovsbo 

14.40  Nyt fra medlemmerne: Hver kommune har to minutter til at fortælle om et nyt projekt/tiltag,  

hvis man har noget. 

14.50  Valg til bestyrelsen. Anne Line Svelle og Kristina Bendeke er på valg og modtager genvalg.  

Kirsten Schneider modtager også gerne genvalg som suppleant. Astrid Guldhammer, Rikke Kamedula 

Skovsbo og Anne-Marie Donslund er ikke på valg, og fortsætter alle et år mere.  

14.55  Forslag fra medlemmerne (indsendes til undertegnede senest 18. februar) 

14.59  Evt.  

15.00  Tak for i dag 



 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være foreningens sekretær,  
Anne-Marie Donslund, i hænde 14 dage (18. februar) før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Send venligst mail med forslag og også gerne din tilmelding om deltagelse 
til Anne-Marie Donslund på anmdo@odsherred.dk  
Du modtager link til mødet så snart vi har modtaget din tilmelding. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for FABUK  

Med venlig hilsen fra bestyrelsen:  
Anne Line Svelle / Aarhus  
Anne-Marie Donslund / Odsherred  
Astrid Guldhammer / Aarhus  
Kirsten Schneider / Albertslund 
Kristina Bendeke / Frederiksberg  
Rikke Kamedula Skovsbo / Viborg  
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