
Generalforsamling i Folkeuniversitetet i Vejle  

fredag 10. september kl. 13-14 på Vejle Bibliotek 
 

Dagsorden: 

1. Årsberetning for 2019 og 2020 ved formanden 
2. Regnskab for 2019 og 2020 
3. Valg til bestyrelsen 
    På valg for en toårig periode er Lis Kjeldsmark Gregersen (villig til genvalg),                       
    Knud Erik Staugaard (villig til genvalg) og Vagn Kjeldsen (villig til genvalg) 
    På valg for en etårig periode som suppleanter er Ole Due og Jacob Jacobsen (villige til genvalg) 
4. Planer for den kommende sæson 
5. Evt. 
 
 
Årsberetning: 
 
For første gang i lokalkomiteens historie dække årsberetningen to sæson-år. På den måde har vi faktisk 

overtrådt vores vedtægter, der kræver en årlig generalforsamling. Årsagen er naturligvis corona-

nedlukningen, der blev indført i marts 2020 umiddelbart før den ordinære generalforsamling skulle afvikles. 

Som så mange andre foreninger har vi derfor i nød måttet udskyde tidspunktet. 

Mens 2019 blev afviklet normalt – og faktisk med god succes – fik nedlukningen stor betydning for både 

forårs- og efterårssæsonen i 2020. Vi nåede at få gennemført 6 arrangementer i vintermånederne, før vi 

måtte stoppe. Efter sommerferien afviklede vi 4 foredrag – det sidste i november - med afstandskrav og 

afspritning, men måtte så lukke helt – et stop, der jo har varet ved helt indtil nu midt i 2021. 

Så vi har oplevet et ærgerligt forløb, der dels har haft økonomisk betydning, som regnskabet for 2020 vil 

vise, dels øjensynligt også har dæmpet folks trang til at mødes til et foredrag. I hvert fald oplever vi indtil 

videre ikke den store tilmeldingslyst til dette efterårs program. Vi må håbe, at denne afmatning kun er 

forbigående, så vi kan vende tilbage til en før-corona-aktivitet. 

 

Året 2019 

Vi bød på et stort program med i alt 26 foredrag. Syv af disse indgik dog i en foredragsserie over temaet 

Infektionssygdomme, som blev afholdt på weekend-årsmødet for Dansk Lokalhistorisk Forening, der havde 

hyret os som administrativ arrangør. I løbet af året udbød vi 8 foredrag i eget regi, men måtte desværre 

aflyse to på grund af svigtende tilslutning.  

Vi afviklede 5 offentlige foredrag i naturvidenskab i samarbejde med Rosborg og Rødkilde Gymnasium, det 

ene med et rekordbesøg på 292 tilhørere. I efterårssæsonen fandt disse foredrag sted mellem kl. 16 og 18 af 

hensyn til gymnasieelevernes hverdag, men det tidlige tidspunkt havde øjensynligt ikke indflydelse på 

publikumsinteressen. 

Vi samarbejdede med Folkeuniversitetet i Aarhus om en forskerturné i anledning af nyudgivelsen af 

Holbergs samlede værker, om en Hearts&Minds forskerturné og om et EuropaNU-arrangement om EU's nye 

forsvarspolitik. I alle tre tilfælde var der involveret fondsstøtte, så vi kunne tilbyde gratis adgang. 

Samlet deltog 2935 tilhørere i løbet af 2019, dvs. i gennemsnit 122 pr. afviklet foredrag. 

 

Året 2020  

Her udbød vi 21 foredrag, hvoraf 8 var i vores eget regi. Som følge af corona-situationen måtte vi dog 

aflyse10 af disse foredrag. 

Vi havde planlagt 3 naturvidenskabelige foredrag – de var blandt de aflyste, da gymnasierne lukkede helt for 

besøgende udefra. 



2020 var et jubilæumsår for genforeningen, og derfor indgik 4 arrangementer i programmet, som var knyttet 

til fejringen – de fleste naturligvis leveret af Grænseforeningen. Desværre måtte halvdelen aflyses. 

Igen samarbejdede vi med Folkeuniversitetet i Aarhus om et fondsstøttet foredrag: The Green Deal – om 

EU's miljøpolitik. 

Og så indledte vi et samarbejde med Vejle Kommunes Natur og Friluftsliv-afdeling om en foredragsrække 

om Vejle Fjord og Ådal. Vi nåede kun at få afviklet ét af i alt 5 foredrag – om Sund Vejle Fjord, de øvrige 4 

bliver genoptaget i dette års efterårsprogram.  

 

Årsregnskaber 

Den store besøgsaktivitet i regnskabsåret 2019 afspejles i årsregnskabet, der viste et overskud på kr. 

7.344. Det positive resultat skyldes desuden generøse fondsmidler i samarbejdet med Folkeuniversitetet i 

Aarhus. 

En del af overskuddet er dog af regnskabsteknisk art, bl. a. fordi administrationstilskuddet for 2018 først blev 

udbetalt i dette regnskabsår. 

I modsætning hertil smitter corona-situationen i 2020 af på dette års regnskab, der endte med et negativt 

resultat: kr. - 2.474. Vi har haft normale driftsudgifter til især programproduktion og annoncering, men entré-

indtægterne var naturligvis minimerede på grund af de mange aflysninger. 

Heldigvis har vi i årenes løb kunnet samle en pæn egenkapital, så vi indtil videre er polstrede til at kunne tåle 

underskud et år eller to. 

 

Tak til bestyrelsen 

Jeg vil slutte af med at takke bestyrelsen for et godt år med gode input og et altid behageligt 

samarbejdsklima. Ikke mindst tak til Lis for hendes kaffebrygning og praktiske kontakt til Vejle Bibliotek - og 

til Mette, vores sekretær, for hendes indsats med at holde rede på deltagerantal og regnskab og kontakten til 

honoraradministrationen i Aalborg.  

 

Årsregnskaber se de næste sider. 

 

Valg til bestyrelsen 

De opstillede kandidater blev genvalgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsregnskab for 2019                   Regnskab                   Budget 

Resultatopgørelse                                                                  

26 programmerede foredrag – heraf 8 i eget regi (2 aflysninger)             27 foredrag – 6 i eget regi                          

3 foredrag eksternt financierede  

Indtægter: 

Deltagerbetaling og komiteafgift fra medlemsforeninger 43.644,40  42.000 (26 arr.) 

Administrationsindtægter     7.740,00    9.030 (21 arr.) 

Andre indtægter    12.655,001)    1.500 

Renteindtægter             0,00           0 

Indtægter i alt    64.039.04  52.530 

Udgifter: 

Komiteafgift for forelæsninger   45.540,00  42.120 (26 arr.) 

Program, annoncering mv.     9.569,28    7.500 

Porto + servicegebyr til bank                                              300,00       300 

Repræsentation og gaver            0,00           0 

Øvrige udgifter (incl. hjemmeside)    1.285,75    1.000 

Renteudgifter             0,00           0 

Udgifter i alt    56.695,03  50.920 

Årets resultat                               7.344,01                             1.610 

 

Balance: 

Aktiver: 

Tilgodehavender (debitorer)            0,00 

Likvide beholdninger (bank og kasse)                           54.775,73  

Aktiver i alt    54.775,73 

Passiver: 

Egenkapital pr. 1. januar 2019   47.431,72 

+/- årets resultat                              7.344,01 

Egenkapital pr. 31. december 2019  54.775,73 

Gæld (kreditorer)            0,00 

 

Passiver i alt    54.775,73 

 
Noter: 

1) Administrationstilskud (’frimærkepenge’) for 2018 kr.1500 sent udbetalt og indgår i regnskabet for 2019 

    Administrationstilskud fra Hearts&Minds Forskerturné 

    Komiteafgift kr.1563 for aflyst foredrag i 2018 er fejlagtigt betalt, og refusionen indgår i regnskabet for 2019 

 

 
 

I alt 2935 deltagere, heraf 476 til 7 foredrag ved Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde 

 

I gennemsnit 122 pr. afviklet foredrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Årsregnskab for 2020                     
 

Resultatopgørelse                                                                  

21 programmerede foredrag – heraf 8 i eget regi             

2 planlagte foredrag eksternt financierede 

10 foredrag aflyst pga. corona-nedlukning  

 

Indtægter: 

Deltagerbetaling og komiteafgift fra medlemsforeninger 17.261,00   

Administrationsindtægter     6.150,00     

Andre indtægter      1.000,00      

Renteindtægter             0,00   

 

Indtægter i alt    24.411,00   

 

Udgifter: 

Komiteafgift for forelæsninger   19.891,00   

Program, annoncering mv.     5.480,00  

Porto + servicegebyr til bank                                              300,00        

Repræsentation og gaver        296,00   

Øvrige udgifter (incl. hjemmeside)       918,85     

Renteudgifter             0,00   

 

Udgifter i alt    26.885,85   

 

Årets resultat                             - 2.474,85                              

 

 

Balance: 

 

Aktiver: 

Tilgodehavender (debitorer)            0,00 

Likvide beholdninger (bank og kasse)                           52.300,88 

  

Aktiver i alt    52.300,88 

 

Passiver: 

Egenkapital pr. 1. januar 2020   54.775,73 

+/- årets resultat                            - 2.474,85 

Egenkapital pr. 31. december 2020  52.300,88 

Gæld (kreditorer)            0,00 

 

Passiver i alt    52.300,88 

 

 

 
 

11 afviklede foredrag, heraf 6 i eget regi 

 

133 deltagere til egne foredrag, i gennemsnit 22 deltagere pr. arrangement. 


