Referat fra generalforsamling i Christianslysts Venner den 26.03 19
Kl. 10.00 på Christianslyst
Ad 1: Efter fællessang ”Kaffen klar” bød Jan Uwe velkommen til 27 deltagere
Ad 2: Valg af dirigent og protokolfører: HHV Hans Bach Piekut og Orla Møller
Ad 3: Beretning: Afholdt 4 bestyrelsesmøder, incl. Konstituerende møde, der gav genvalg over hele
linjen: Formand Jan Uwe Petersen, næstformand Anna-Marie Hørlyck, kasserer Jytte Møller,
sekretær Orla Møller, bisiddere Bo Trelborg, Heidi Bach Piekut og Birthe Aasted, suppleant Torben
Ravn.
På bestyrelsesmøderne drøftedes bl.a. hvordan skaffe midler, ambassadører, ønsker fra
Christianslyst, hvordan skaffe flere medlemmer. (3 nye fra SSL!).
Det blev besluttet at lave postkort som indmeldelsesblanket, samt udnytte hjemmesiden (6.800
besøgende). Vi drøftede muligheden for at lave en film om lejrskolemuligheder på Christianslyst,
men det viste sig senere, at en sådan allerede var lavet af SdU og blev vist den 23.10.18 på Dansk
Centralbibliotek, hvortil hele bestyrelsen var inviteret af Slesvigsk Samfunds Legat til en seance,
hvor Christianslyst modtog et legat på 100.000 kr.
Et tilbagevendende punkt har været fremtidsudsigterne for ChrLyst, og det er vel på sin plads at
nævne, at det snart er på tide, de sydslesvigske organisationer snart finder en fremtidssikret
løsning. Ikke mere snak – handling! Forventeligt kommer der noget på bordet ved næste møde i
Det sydslesvigske Samråd den 29.04.19. Husk kulturministerens nytårsønske: At finde en
permanent løsning for gæsteværelserne!
Bo og Jonna har igen igen været på Ferie for Alle – messen i Herning og kunne berette om stigende
interesse.
Formanden rettede sluttelig en tak til stedets personale
Bemærkninger til beretningen:
Torben Ravn: Bygningssubstansen synes god og uden problemer de næste 25 år
Else Tornbo: Grænseforeningen har helt klart udtalt, at der skal komme en løsning for ChrLyst
inden sommerferien.
Inger Marie Christensen: På nyligt afholdte SdU-sendemandsmøde blev det klart sagt, at der
forventes en løsning meget snart.
Aase Abild appellerede til sydslesvigerne om at vise solidaritet. Skriv gerne til Fl.A., det hjælper
ikke så meget, men klem på
Inger Marie Christensen: Synlig på årsmøderne?
Birthe Aasted: Hvad med deltagelse i 2020 arrangementer?

Ad 4: Jytte uddelte og gennemgik det reviderede regnskab
Erik Hørlyck (revisor) beklagede, at kontingentindbetalinger er faldet drastisk. Anbefaler
godkendelse.
Jytte: Der udsendes ikke længere girokort, og for mange går betalingen i glemmebogen. Opfordre
til at udsende reminder.
Jan Uwe: Udsende nyhedsbrev med opfordring til at betale manglende kontingent.
Torben: Målet må være 10.000 kr årligt, hvis medlemstallet daler, skal kontingent forhøjes.
Jytte: Elly har udtrykt ønske om nye lamper i pejsestuen. (Højest tiltrængt!)
Torben: Pengene skal bruges!
Erik: Nye højskolesangbøger
Else tilbyder at ansøge Alvin-Fonden om penge hertil
Der blev diskuteret, om man skulle afvente den nye udgave, men flertallet mente: Køb nu!
Regnskabet enstemmigt godkendt.
Ad 5: Genvalg til hele bestyrelsen
Ad 6: Genvalg til revisorerne Hans Bach Piekut og Erik Hørlyck
Ad 7: Kontingent: Forsamlingen vedtog 150 kr/20 €
Ad 8 og 9: Begge punkter udgår: Ingen beretning fra Christianslyst (Elly sygemeldt og ingen
indkomne forslag)
ad 10: Forsamlingen bemyndigede Orla til at give personalet ugentlige kram
Foreligger der et regnskab for ChrLyst? – ikke tilgængeligt. Det er ikke udspecificeret i det
regnskab, der forelægges på sendemandsmødet. Vi har ikke krav på at se det, da vi ikke er en del
af SdU. Overnatningstallet er stigende. Elly har en beretning i ”Den gule”, som uddeles til
sendemændene. Se evt. SdU.de
Udflugter i privatbiler med guider? Generalforsamling i forbindelse med årsmøderne?
Afslutning: ”Velkommen lærkelil” Tak til dirigenten.
Bestyrelsesmøde: Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med genvalg over hele linjen.
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 16.05.19 kl. 12.30 på Mårbækvej 2, Østerterp, 6240
Løgumkloster
(tlf. 21432390)
Referent: Orla Møller

