Ribe, den 29. februar 2016

NYHEDSBREV 2 | ultimo februar
Kære medlemmer
Årsmødet er nu afholdt og I får hermed en orientering om, hvad der sker i foreningen.
Indhold:
Referat fra Årsmødet
Formandens beretning (vedlagt som bilag)
Bestyrelsens konstituering (vedlagt som bilag)

Referat fra årsmødet den 25. februar 2016 kl. 19.00 i Ribelunds kantine
1) Valg af dirigent: Kamma Marthinsen blev valgt og konstaterede årsmødet var lovligt ifølge
vedtægterne.
2) Årsberetning: Formanden Tove Kjellerup fremlagde beretningen for året ( se årsberetningen) som blev godkendt. Tove orienterede om bevilling fra Therkel Jørgensens legat til indkøb 50 stk. højskolesangbøger, som blev indviet ved årsmødets start og efterfølgende flittigt
brugt til akkompagnement af aftenens gæstemusiker Morten Basse.
Der blev orienteret om et vellykket besøg i Ely 30. april-4. maj 2015, ligeledes om en kunstudstilling fra Krems som ikke gik helt som planlagt, men en fin udstilling. Strängnäs samarbejdet ligger pt. helt stille hvilket er trist, vi håber det retter sig. Foreningen har formidlet
kontakt mellem Østrigsk dansegruppe, Ribe Spillemandslaug og Ribe Folkedansere..
3.-5. juni 2016 har foreningen jubilæumsweekend. 60år med Ely, 25 år med Güstrow og
Balleroy. Jubilæet holdes i Ribe, og det arbejdes der pt. med i bestyrelsen. Der er søgt om
fondsmidler som vi håber at få del i.
3) Regnskab: Niels Andersen fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt.
4) Kontingent: Uændret kontingent: 75 kr. for enkelt person, 150 kr. for familier og foreninger.
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5)

Indkomne forslag: Ingen forslag.

6) Valg af bestyrelse: På valg var Birthe Neidhardt, Ingrid Ilsøe, Anni Møller Christensen og
Fisker Laursen. Birthe Neidhardt, Ingrid Ilsøe og Fisker Laursen blev genvalgt, Anni Møller
Christensen ønskede at træde ud af bestyrelsen. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Edith
Schmidt valgt.
7)

Valg af suppleanter: På valg var Edith Schmidt og Peter Neidhardt. Edith Schmidt blev valgt
til bestyrelsen, og som ny 1. suppleant blev Lene Sørensen valgt, Peter Neidhardt blev genvalgt som 2. suppleant.

8) Valg af 2 revisorer: På valg var Richard Kværnø og Valter Pedersen, men begge ønskede ikke
at genopstille. Som nye revisorer blev Erling Larsen og Allan Sørensen valgt.
9) Eventuelt: Der blev efterspurgt kontakt til Krems på foreningsbasis. Tove Kjellerup orienterede om, at det tilsyneladende er blevet til et politisk projekt dér, hvilket man beklagede.
Til slut takkede Tove Kjellerup, Anni Møller Christensen, Richard Kværnø og Valter Pedersen for deres arbejde for foreningen.
45 medlemmer deltog i årsmødet.

3 venskabsby-jubilæer afholdes i Ribe, i dagene 3.-5. juni 2016
I Nyhedsbrev 3 vil I modtage det foreløbige program til jubilæums-weekenden samt mulighed for at melde sig som vært og eventuel deltage i festmiddagen, for egen regning, hvis man
ikke er vært.

Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen har konstitueret sig, som det fremgår af oversigten på særskilt bilag.
HUSK at oplyse om eventuelle ændringer vedrørende mail-adresser, telefonnumre eller adresseændringer til foreningens kasserer haldandersen@hotmail.com
og til formanden tove.kjellerup@gmail.com.

Med venlig hilsen

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE
Tove Vind Kjellerup
Formand
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