
Referat af generalforsamling NSKUBIB 8. Juni 2021   
 
Velkomst 
Før selve generalforsamling talte skoleleder Karl Plougstrup om det 
værdigrundlag, han bygger sit arbejdsliv på. 
 

1 Valg af dirigent  
Hans Jørgen Jensen blev valgt, og han startede med at fastslå, at 
Generalforsamlingen er lovligt varslet. 
 
2 Formandens beretning 

Ib fortalte om alle er arrangementer, vi på trods af corona havde haft i 
2020. 
 9.januar: verdensmusik med et Iransk orkester 
14. jan generalforsamling, Kirsten Fischer fortalte før generalforsamling 
om sin families historie, historien om hesten Messing Jens 
Der var børneteater i februar 
4. februar: Kiku og Kenneth fortalte og viste lysbilleder fra deres 
pilgrimsvandring i Japan 
4 marts: Claus Wivel om forfølgelsen af kristne i den arabiske verden 
 
Så kom nedlukningen pga corona 
 
I september havde vi bustur til Fredericia 
9. september: Troels Trier for fuld udblæsning, tak for det til biblioteket 
19. september: svampetur i Palsgaard skov 
24 september: formanden for Pontoppidanselskabet om Lykkeper 
2. oktober: Ensemble Midtvest gav sin sidste koncert i Nørre Snede, da 
Ikast-Brande Kommune har trukket sig ud af samarbejdet omkring 
Ensemble Midtvest. 
Oktober: Claus Søndergaard om stress 
24. november: cellist Ida Nørholm 
 
Så blev der lukket igen pga Corona 



 
Strikkeklubben er blevet nedlagt, der var 50kr i kassen, som blev doneret 
til os 
 
Nyheder: 
Der kommer snart nyt program 
15. august er der gadeteater 
Der kommer et foredrag med Simon Vanggaard 
London Uighurensemble kommer og spiller midt i september 
 
Der kommer flere arrangementer i efteråret, nærmere besked følger. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

3 Regnskab 
Lone aflægger regnskab, vedhæftet 
Regnskab godkendt 
Budget – vedhæftet 
Budget godkendt 
 

4 Valg af stemmetællere 
Britta Mosegaard og Hans Jørgen Jensen 
 

5 Indkomne forslag 
Forslaget fra bestyrelsen vedtaget, så vi nu ikke længere annoncerer 
generalforsamlingen i Den Lille Avis. 
§4 stk 2 har nu følgende ordlyd: 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af 
februar måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel via 
mail/almindelig post og med et eventuelt opslag på de sociale medier. 
 

6 Kontingent 
Kontingentet fastholdes, nyt forslag til evt forhøjelse næste år 
 



7 Valg til bestyrelsen 
Karen Simmelsgaard nyvalgt, Ib Andersen og Lone Bruun fortsætter 
Gitte Ungstrup fortsætter som suppleant. 
Bestyrelsen består nu af Ib Andersen, Finn Ipsen, Lone Bruun, Karen 
Simmelsgård og Kirsten Holst. 
 
 

8 Valg af revisor og revisorsuppleant 
Sven Erik Hansen og Britta Mosegaard Christensen genvalgt 
 

9 Evt 
Kirsten Holst og Hans Jørgen Jensen fortalte om projekt Verdensmålsgavl, 
som NSKUBIB og Lokalrådet sammen deltager i. 
 
 
 
Hans Jørgen takkede for god ro og orden. 
 
 
Referent Kirsten Holst 


