Den dynamiske landsby
Generalforsamling d. 29. marts 2012 kl. 19.00
Velkomst v/ Jørgen Møller
Sang: ’Jeg vælger mig april’ v/ Alice Østergaard
Ad 1: Kristian Schmidt enstemmigt valgt som ordstyrer. Stemmetællere: Birgit Storm og
Søren Nielstrup.
Kristian Schmidt konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet gennem
personlige breve plus annonce i Billund Ugeavis.
Ad 2: Jørgen Møller, formand, fremlagde beretningen, hvor han indledningsvis fokuserede
på foreningens formålsparagraf. Derefter gjorde han rede for årets arbejde i foreningen siden
dens stiftelse i 2011. JM kom ind på udstillingen ’En levende landsby’ i Tårnby, dens
efterfølgende åbning i Vorbasse og opsætning i Grindsted og Billund. JM omtalte
fotoudstillingen om markedet, der åbnede i Fritidscentret på ’Vorbasse-gryde’-aftenen d. 7.
september. Der blev lavet en fotobog ’Et godt marked’ på grundlag af fotoudstillingen.
Herefter skulle der planlægges en ny udstilling, og der blev holdt ca. 40 arbejdsmøder i
’styregruppen’: JM, JW; Anette Jorsal. Foreningen blev dannet, da der indløb en større
bevilling (125.000 kr.) fra Indenrigsministeriet. Yderligere 50.000 kroner blev doneret af
lokale sponsorer. Kjeld Fisker blev fast knyttet til gruppen, og efter jul blev Lene Wul fra
Billund Museum også knyttet til projektet. Udstillingskonceptet blev vendt og drejet, og der
satses nu på enkle løsningsmodeller. Status er, at filmoptagelserne næsten er tilendebragt og
klippearbejdet påbegyndes i påskeferien; ’dækbilleder’ optages derefter. Der er søgt
yderligere fondsmidler til især teknikken (skærme/computere til film mv.) JM sluttede med
at sige, at arbejdet var meget spændende – og at gruppen mærkede stor opbakning fra byen,
som han takkede for.
Beretningen blev rost for at give et godt overblik, og fordi man har glæde af den fælles
bevidsthed om, hvad der rører sig.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3: Inger Donslund, kasserer, fremlagde regnskabet (vedlagt). Det er et foreløbigt
regnskab, da der endnu ikke er valgt en revisor og regnskabet kører til årets udgang. Der er
147.000 kroner til udstillingen mm. Der er forhåndsdisponeret over de fleste af pengene.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget, som det forelå.
Ad 4. Næste års budget afhænger af, hvor meget der er tilovers efter at udstillingen er betalt.
Udstillingen er et projekt i foreningen, der skal køre videre – vi skal have midler at køre
videre på.
Ad 5. Kontingentet 2013 blev fastlagt til 50 kr. for private personer, 200 kroner for firmaer
mv. Der er pt. 100 personlige medlemskaber og 9 firma medlemskaber. Vi reklamerer gerne
for flere medlemmer.
Ad 6. Ændringen af vedtægterne – ’to valgte revisorer’ i stedet for ’en statsautoriseret
revisor’ (pkt. 6) blev enstemmigt vedtaget.
Ad 7. Genvalg til ID, JW; nyvalg til Emmy Schmidt, der trådte ind i stedet for Anette Jorsal,
der ikke søgte genvalg. Jette Kring og Søren Nielstrup blev valgt som suppleanter.
Ad 8. Gunnar Egsgaard og Jens Aage Thomasen blev valgt som revisorer.
Ad 9. (Evt.) Jens Aage Thomasen spurgte, om Den dynamiske landsby vil overtage
Grundlovsdags-arrangement, idet Museets Venner opløses. JM gjorde rede for bestyrelsens
drøftelser herom; opgaven føltes ikke som et naturligt område for foreningen.
Søren Nielstrup forespurgte, om den første udstilling var kommet tilfredsstillende langt
omkring. JM redegjorde for udstillingens færden, og erklærede sig tilfreds. Den vil også
’genopstå’ i Vorbasse Sparekasse i år. Den næste udstilling er en anden slags, der gerne
skulle komme langt omkring.

Generalforsamlingen slut kl. 20.15
Ref: JW

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15.

