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Referat fra VMO Generalforsamling 3. juni 2020 
 
Fra bestyrelsen deltager Michelle Lyngdal, Hanne Lundgren Nielsen, Rita Madsen, Marianne 
Henriksen, Louise Thyrring 
 
Øvrige deltagere:  
Anne Mette Brandt   
Søren Fanø 
Rikke Juhl 
Helle Hedevang  
Bjarne W. Andresen  
Else Flytkjær 
 
Velkomst ved Formand Michelle Lyngdal 
 
1. Valg af dirigent 
Marianne Henriksen  
 
2. Formandens beretning vdr. 2019 
Vi har afholdt festival i 2019 med arrangement fredag aften og festival hele lørdag, fra 10 til 18. 
Velbesøgt arrangement, ca. 30 frivillige hjælpere. 
 
Til generalforsamlingen i 2019 stoppede 3 i bestyrelsen, og derfor har det været en ny bestyrelse 
det sidste år.  
 
Vi har i bestyrelsen valgt at vi fremadrettet arbejder anderledes, og har nedlagt de to grupper; 
program- og markedsføringsgruppen. Dette for at undgå meget mødetid og sikre bedre 
kommunikation, og vi vil arbejder mere samlet og holder arbejdsdage i bestyrelsen, forventeligt 4 
gange årligt.  
Frivillige vil primært have med praktik og eventafvikling at gøre. 
 
3. Regnskab for 2019. 
Gennemgang af regnskab i 2019 sammenlignet med året før, 2018. Se regnskab 
 
Foreløbigt regnskab for 2020 deles og forklares, inkl. budgettet for 2020 samt det revideret 
budget.  
Trods mindre festival (en dag, en scene) i 2020 er billetindtægten øget i forhold til tidligere år bl.a. 
på grund af ændret billetpris og -struktur.  
Der er overskud på ca. 50.000, blandt andet grundet tilskud fra fonde i sidste øjeblik, og få udgifter 
til markedsføring. 
 
4. Budget for 2021 
Gennemgang af forventninger til 2021, som også er baggrunden for fondsansøgninger. 
Budgettet er godkendt på generalforsamlingen.  
 
5. Næste års festival - inspiration og input 
En eller to dage? Er småt godt?   
Næste års tema er besluttet af den nuværende bestyrelse: Hjem 
Alle input fra medlemmer er velkomne, inklusiv forslag til forfattere og aktiviteter. 
 
6. Forslag og idéer fra medlemmer, generelt 
n/a 
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7. Forslag omkring kontingent? 
Måske 50-100 kr. vil folk gerne give.  
Men vi skal være tydelige omkring, hvad man får for pengene.  
Medlemskab med betaling kan skabe en større tilknytning.  
Bestyrelsen anbefaler fortsat 0 kr i kontingent.  
Pt. 450 medlemmer/modtagere af nyhedsmailen. Ca 50% klikrate.  
Forslag om at give gaver/donation evt. via mobilepay. 
Skal kontingent give mening skal der være mere fokus på medlemsarrangementer og aktivitet i 
løbet af året. 
Det kan være mere tydeligt at man er medlem, når man tilmelder sig nyhedsmailen.  
 
8. Valg til bestyrelsen  
Michelle Lyngsdal opstiller 
Anne Neergaard ønsker ikke at stille op  
Marianne Henriksen opstiller  
Hanne Lundgren Nielsen ønsker ikke at stille op  
 
Der skal vælges to til bestyrelsen for en 2-årig periode + en til en 1-årig periode + to suppleanter (2 
år). 
 
Valgt er:  
Søren Fanø  
Helle Hedevang  
Rikke Juhl - 1 år  
Michelle Lyngsdal  
Marianne Henriksen  
 
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen  
Anne Mette Brandt  
Else Flytkjær 
 
10. Valg af revisor  
Bestyrelsen indstiller til at vi vælger firmaet, Tjek Revision, for at spare penge og få regnskabet lidt 
tættere på foreningen.  
 
11. Eventuelt 
Betyrelsen konstitueres ved bestyrelsesmøde 18.06 kl.19.30 på Godsbanen. 
 
 


