
Faaborg Folkeuniversitet 

Generalforsamlingen d. 31.03.2017 

 

1. Valg af dirigent og referent: 

         dirigent: Jens Erik Korntved, referent: Arnie Brown 

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. 

  

2.  Valg af to stemmetællere: 

     Valget blev udsat, da man ikke mente, at det ville blive nødvendigt.  

 

3. Formandsberetning:   

      Formanden afgav sin beretning.  Det blev understreget, at FFU med sine 40 foredrag i 2016 

(heraf 13 streamede fra Aarhus) har levet op til sin målsætning m.h.t. antallet af foredrag, d.v.s. 

mindst 12 pr. sæson.  Programmet har været vidtspændende i indhold og har inkluderet to 

dobbeltforedrag.  Derudover har der været samarbejde med Forskningens Døgn, Foreningen 

Norden, Øhavsmuseet, samt Dyreborg Kulturhus. 

      Hjemmesiden har fungeret tilfredsstillende. 

 

      Formandens beretning blev taget til efterretning.            

 

4.   Forelæggelse af regnskab:  

      Regnskabet blev gennemgået af formanden.  Derudover blev der gjort rede for FFUs 

vekselpenge-system, hvorved der under sæsonerne altid er kr. 1000 kontant til rådighed 

som vekselpenge ved arrangementerne.  Alle ydelser betales over bankkonto. 

      Årets resultat var et underskud på kr. 11422,83, hvilket ifølge formanden ikke var helt 

tilfredsstillende, men det kunne dækkes uden problemer af foreningens egenkapital. 

       

      Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

 

5. Indkomne forslag - ingen 

 

6. Valg til bestyrelse:  

          Følgende var ikke på valg:  Morten Gjeddebæk, Bo Egelund, Lars Rønsholt og Pil 

Lindgreen.  

          Følgende var på valg:  Karen Berg Hansen og Svend Lyngsø.  Svend Lyngsø ønskede 

ikke genvalg.  I stedet for blev Maj Balsløv valgt. 

       

7.  Valg af 2 suppleanter: 

     Idet suppleanter er valgt for ét år ad gangen, var Joan Andreasen og Kirsten Schelbeck 

begge på valg.  Joan ønskede ikke genvalg.  I stedet for blev Svend Lyngsø valgt.  

 

8.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: 

       Niels Malmmose fortsætter som revisor, og Ane Nørrelund fortsætter som suppleant. 

 

9.  Eventuelt – 

       Formanden gav udtryk for sit ønske om et tættere forhold til SDU, hvilket han arbejder på 

at etablere, bl.a.gennem et muligt ålegræsprojekt.   

 

                                                       Arnie Brown, 02.04.2017 


