
 

 

 

 

Referat af generalforsamling den 28.2.2019 i Onsdagscaféen 

 

Der var 21 fremmødte. 

 

1) Valg af dirigent: Ole Sørensen 

 

2) Valg af stemmetællere – ikke aktuelt 

 

3) Formandens beretning: 

 ”Foreningen blev startet den 15.8.2018 på initiativ af Martin Ditlevsen. 

 Følgende foreninger repræsenterer caféen: Ældre Sagen, Røde Kors, 

 Karup, Trivselspiloterne, Støtteforeningen for Karup Kultur- og 

 Forsamlingshus og Karup Borger- og Hånd-værkerforening (nu Karup 

 Borger- og Erhvervsforening). 

 

 Cafeén har åbent hver onsdag eftermiddag med få undtagelser, og der 

 snakkes, drikkes kaffe og spises kage. Ind imellem synges der et par san-

  

 ge, spilles kort eller ludo. Vi har anskaffet et ret dyrt spil: bowls, som der 

 er kommet lidt gang i. 

 Der er søgt og bevilget §18 og ISOBRO midler, som Alice kommer nær- 

 mere ind på i forbindelse med regnskabet. 

 Vi har haft følgende arrangementer: 

 21.11.  Anne Have fra Sundhedssatellitten. 

 19.12.  Gløgg og æbleskiver den, hvor Hanne Mette læste en historie. 

 16.1.   Johannes Thomsen fra Viborg Fortællekreds. 

 6.2.     Samtalecafé omkring bøger, hvor 2 fra Viborg Bibliotek stod for 

 arrangementet. 

 Den 6.3. kommer Ole Lenler-Eriksen og fortæller om konflikten i Jugo- 

 slavien, hvortil han var udsendt som militærlæge. 

 Et kommende programpunkt bliver onsdag den 29.5., hvor der bliver 

 arrangeret en gratis tur med lejet bus fra Forsamlingshuset til Viborg, hvor 

 der er sejltur med Margrethe 1 og efterfølgende kaffe på Salonen. Turen 

  

 er gratis for besøgende og frivillige i caféen. Midlerne hente fra ISOBRO- 

 midlerne. 

 Herudover kalkuleres der bl.a. med, at Peter Skovmos kommer og fortæl- 

 ler om tyskerne på heden, flyvepladsen og flygtningelejrene – det han kal- 

 der: ”Danmarkshistorie i lokal iklædning”. 



 

 

De frivilllige: Der er 20-25 personer, som skiftes til at tage vagten, bage kaffe, 

lave kaffe og gøre klar. Det er en flot medvirken. Elin Kronborg styrer 

vagtplaner, indkalder til fællesmøder, og der er indkaldt til nyt planlægnings- 

møde den 27.3. Omkring økonomien er det Alice Hyldahl, som trækker læsset, 

og her på det sidste har hjemmesiden Onsdags Cafe.dk fået en flot opsætning, 

som Frank Larsen står for. Per Bødskov har lavet det flotte logo med Madam 

Blå, og den pryder henne i biografen og skaber reklame for Onsdagscaféen. 

 

Afslutningsvis blev det nævnt, at der ved åbning af caféen den 22.8. var 

omkring 50-60 mennesker på besøg. I gennemsnit er der 18-20 besøgende, og 

dette tal viser, at Onsdagscaféen har sin berettigelse og dækker et behov. 

En stor tak til de frivillige for jeres medvirken hertil.” 

 

Beretningen blev godkendt med flg. bemærkning: 

”Det bør nævnes, at der er et samarbejde med Karup Bio, når de kører 

forestilling kl. 11.00. Disse dage kan der købes boller med pålæg i caféen, og 

biografen reklamerer for det.” 

 

4) Regnskabsaflæggelse af revideret regnskab. Godkendt. 

 

5) Behandling af indkomne forslag (Ingen forslag modtaget). 

 

6) Fastsættelse af evt. kontingent – ikke aktuelt. 

 

7) Godkendelse af næste års budget – godkendt. 

 

8) Valg til bestyrelsen: 

 1. Valg af formand/næstformand: 

 På valg er: Per Johansen (modtager IKKE genvalg) 

 a) Formand, bestyrelsen forslår: Elin Madsen 

 b) Næstformand: ??? 

 Ingrid Larsen træder ind i bestyrelsen som næstformand 

  

 2) Valg af kasserer: 

 På valg er: Alice Hyldahl, som modtog genvalg. 

 Bestyrelsen består hermed af Elin Madsen, Ingrid Larsen, Alice Hyldahl, 

 Hanne Mette Thagaard, Frank Larsen, Martin Ditlevsen, Karin 

 Præsteskov og Elin Kronborg 

 

9)  Valg af revisor: Bent Ugelvig blev genvalgt. 



 

10) Valg af revisorsuppeant: Børge Johansen blev genvalgt. 

 

11) Evt.: Der blev givet ros for at starte Onsdagscaféen op efter lukning af 

Aktivisterne. 

Røde Kors har bemærket det positive i, at 5 foreninger er gået sammen om 

projektet. 

 

Elin Kronborg 

2.3.2019 

 

 

 

 

 

 

  

  


