GENERALFORSAMLING
4. marts 2021
kl. 13:00 – 15:00
Sted: Digitalt

REFERAT
Ad. 1) Valg af dirigent og referent
Astrid Guldhammer blev valgt til dirigent.
Kirsten Schneider og Ghita Warrer blev valgt til referenter.
Ad. 2) Hvem er med?
Deltagerne præsenterede sig.
Ad. 3) Formandens beretning; herunder ministerhøring og information/diskussion om nyt modelforsøg
Beretningen er vedlagt mail og lægges og på FABUKs hjemmeside.
Der opstod ikke diskussion vedr. de i beretningen omtalte kommende modelforsøg / KUM.
Ad. 4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Anne Line fremlagde regnskabet. (vedlagt mail og lægges på hjemmesiden)
Regnskab og fremlagt indhold til budget blev godkendt af medlemmerne.
Anita Bøjesen / Aarhus Kommune har påtegnet regnskabet, da Cecilia de Jong, som var valgt til revisor, ikke længere
fungerer som revisor, idet hun har fået nyt arbejde. Der skal på et kommende bestyrelsesmøde efterspørges ny
revisor i medlemsgruppen.
Ad. 5) Fremlæggelse og godkendelse af budget. Herunder:
o Studierejse til Island 2022 – ved Anne-Marie Donslund
Bestyrelsen foreslår en studierejse for FABUKs medlemmer til Reykjavik i april 2022 og i kombination med Nordisk
samarbejde, hvor man på skift besøger hinanden her i Norden ifm. særlige børnekulturelle tiltag. Fonden kan søges til
rejse.
Christine Lund Jakobsen, Carina Lilli Amund Zingenberg, Lise Grankvist Larsen og Anne Line Svelle melder sig sammen
med Anne-Marie Donslund til en arbejdsgruppe.
Helga Hjerrild, Maria Vandborg og Kirsten Schneider vil gerne supplere gruppen med kontakter mv.
FABUK afsætter 50.000 til at indlede et nordisk samarbejde.
o Kulturmødet på Mors – ved Rikke Kamedula Skovsbo
FABUK deltog i Kulturmødet i 2019 med debatter og kreative workshops. I 2021 planlægger Kulturmødet i Mors
digitale debatter i foråret og ligeledes digitale debatter under selve Kulturmødet i august.
FABUKs bestyrelse foreslår, at vi bidrager til disse i august.
Kristina Bendeke melder sig som medarrangør sammen med Sofie Myschetzky og Anne Line Svelle, som gerne vil
deltage med en overlevering af erfaringer fra 2019.
Anne Line foreslår, at FABUK sætter temaet robusthed og kulturel dannelse på dagsordenen i forlængelse af Per
Schultz Jørgensens oplæg.
FABUK afsætter 10.000kr. til præsentation i Kulturmødet i Mors.

Ad. 6) Valg til bestyrelsen
Anne Line Svelle og Kristina Bendeke er på valg og modtager genvalg. Begge blev genvalgt.
Astrid Guldhammer, Rikke Kamedula Skovsbo og Anne-Marie Donslund er ikke på valg og fortsætter alle et år mere.
Der blev åbnet op for deltagelse af flere suppleanter; Carina Lilli Amund Zingenberg, meldte sig her sammen med
Kirsten Schneider. De blev begge valgt.
Ad. 7) Nyt fra medlemmerne: To minutter til at fortælle om et nyt projekt/tiltag
Julie Smed Jensen gør opmærksom på hjemmesiden / organisationen Children Meet Art / Dorthe Foged.
Ad. 7) Forslag fra medlemmerne
Der er ikke modtaget forslag.
Ad. 8) Eventuelt
Kirsten Schneider og Anne-Marie Donslund opfordrer til at sende nyheder og inspiration ind til FABUKs hjemmeside.
Anne Line foreslår digitalt erfaringsudvekslingsmøde vedr. vores respektive måder at håndtere coronaen.
Ad. 9) Tak for i dag
Anne Line takkede for deltagelse og opbakning, som giver et fingerpeg om, at det digitale format måske er det rette i
forbindelse med fremtidige generalforsamlinger.
Der indkaldes til bestyrelsesmøde over TEAMs asap.

