Referat generalforsamling Christianslysts Venner 15.04.18
Til stede: 28 af foreningens 125 medlemmer
Ad 1: Velkomst: Jan Uwe bød velkommen og glædede sig over den gode tilslutning. Under
musikalsk ledsagelse af Herold blev ”Velkommen i den grønne lund” sunget.
Ad 2: Valg af dirigent og protokolfører: Hans Bach Piekut og Orla Møller.
Hans konstaterede, at indvarsling var sket iht vedtægterne, og at der var indkommet et forslag til
punkt 9.
Ad 3: Bestyrelsens beretning og drøftelse: Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside
www.christianslystsvenner.dk.
Drøftelse: Der skal flere sydslesvigere med i foreningen! 15 ud af 125 kan vi ikke være bekendt!
Flere må være interesseret i at værne om Christianslyst! Sydslesvig må tage ansvar for ”barnet”!
Sydslesvig skal være bedre til at tage ansvar for sig selv.
Hvordan? Brochure, hjemmeside, link fra Christianslyst.de, ugentlig ”gæsteliste” i Fl.A.? (Elly
mente, det vil stride mod Datenschutzgesetz)
Nye medlemmer hverves bedst blandt gæster på Christianslyst
Samrådet bør tage over og være økonomisk garant.
Grænseforeningens eksistens truet af lavere og lavere medlemstal. (Hvilket dog blev modsagt:
Gr.F. har tiltag i gang for at få unge mennesker med, bl.a. efterskoleophold og elevudveksling i
samarbejde med Skoleforeningen. Styrelsen i Gr.F. har netop holdt møde med sydslesvigske
organisationer og ser positivt på fremtiden!)
Lokale Gr.F. skal støtte skoler i deres områder med tilskud til lejrskoletur til SSL
Familiehøjskole i samarbejde Gr.F./DGI, som Svendborg med succes har afholdt. (bemærkning:
Måske svært, da DGI tilsyneladende går andre veje)
PR-fremstød i 2019, hvor”nybygningen” har 50-års jubilæum.
Ad 4: Regnskab: Jytte uddelte og gennemgik det reviderede regnskab. Formue: 26.492,67 kr og
301, 77 €. Efterlyser ønsker, så pengene gør nytte.
Regnskabet godkendtes og forsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsen kan disponere over op til
20.000 kr. Ejerskab som sidste år: Foreningen ejer, Christianslyst låner.
Ad 5: Valg af bestyrelse og suppleanter: Den siddende bestyrelse stillede sig til rådighed endnu et
år og blev genvalgt. Suppleanter: Heidi Bach Piekut og Torben Ravn.
Ad 6: Valg af revisorer: Erik Hørlyck og Hans Bach Piekut genvalgtes.
Ad 7: Fastsættelse af kontingent: Uændret, dvs minimum 100 kr eller 13 €

Ad 8: Aktuel orientering fra Christianslyst: Dette punkt udgik, da Elly aftenen forinden havde givet
deltagerne i højskoledøgnet en grundig orientering. Kort referat: Belægningstal for 2017 over
gennemsnittet (11.577 gæster). Fælles annonce med Tydal og Skipperhuset i ”Oplev Sydslesvig”.
Samme projekt betaler elevtransport fra Padborg til lejrskolested. Denne udgift lå, efter at Gr.F.
stoppede sit tilskud, på Christianslysts eget budget. Nyt tiltag har været henvendelse til
busselskaber, også med henblik på endagsforplejning.
Ad 9: Indkomne og indkommende forslag: Der forelå et forslag fra Jytte, gående ud på at afholde
generalforsamling/højskoledøgn på hverdage.
Indlæg for og imod mundede ud i, at bestyrelsen bemyndigedes, som prøveballon, at finde et
fornuftigt tidspunkt i begyndelsen af marts 2019. Det må ikke blokere for lejrskoler, og Elly mener,
det er realistisk at kunne meddele tidspunktet inden jul.
Ad 10: Eventuelt: Et medlem udtrykte undren over, at ”Gut Appeldör”, et privat hotel og dermed
konkurrent til Christianlyst, fik uddelt brochurer på et formandsmøde i Gr.F. (Påtalt og vil ikke ske
igen).
Jan Uwe takkede dirigenten for veludført arbejde og bad den valgte bestyrelse om kort at sætte
sig sammen til et konstituerende møde og fastlægge en mødedato.
Herefter var der ”let” og ganske lækker frokost!

Bestyrelsesmøde i Christianslysts Venner 15.04.18 kl. 11.45:
Konstituering: Formand Jan Uwe Petersen, næstformand Anna Marie Hørlyck, kasserer Jytte
Møller, sekretær Orla Møller, bisiddere Bo Trelborg og Birte Aasted, suppleanter Heidi Bach Piekut
og nyvalgte Torben Ravn.
Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 25.06.18 kl. 11.00 hos Jonna og Bo i Tarm.
Referent: Orla Møller

