
Faaborg Folkeuniversitet 

Generalforsamlingen d. 31.03-2016 

 

1. Valg af dirigent og referent: 

         dirigent: Jens Erik Korntved, referent: Arnie Brown 

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. 

  

2.  Valg af to stemmetællere: 

     Valget blev udsat, da man ikke mente, at det ville blive nødvendigt.  

 

3. Formandsberetning:   

      Vedhæftet beretning blev læst op.   

      Der blev understreget, at efterårets program, 1000 eksemplarer i A4-format, var for dyrt. 

Formålet var at profilere FFU, hvilket formentlig er sket. Det nye 2016-forårsprogram, 600 

eksemplarer i A5-format, er i mere passende størrelse og væsentligt billigere. 

      På nuværende tidspunkt er der allerede 6-7 foredrag planlagt til efteråret 2016.  

      Der blev spurgt, hvor vores nærmeste FU-nabo lå.  Svaret var Ringe. 

      Der blev udtrykt ros til formanden for et godt stykke arbejde. 

      Beretningen blev taget til efterretning.            

 

4.   Forelæggelse af regnskab:  

      Idet kassereren er udgået fra bestyrelsen, blev regnskabet fremlagt af formanden. 

      Der blev gjort rede for, hvordan det fælles FU system virker, og hvordan nogle af vore 

udgifter bliver ordnet igennem det fælles FU kontor i Aalborg. 

       Der blev forklaret, hvad ”øvrige udgifter” dækker.     

       Derudover blev det nævnt, at den forhøjede årsafgift, som blev indført i 2015, har 

resulteret i et fald i medlemstallet fra over 100 i 2014 til 80 i 2015.  I 2016 er der foreløbigt 86. 

      Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

 

5. Indkomne forslag - ingen 

 

6. Valg til bestyrelse:  

       Karen Berg Hansen og Svend Lyngsø var ikke på valg og begge fortsætter. 

       Morten Gjeddebæk (MG), formand, var på valg og ønskede at fortsætte forudsat 

”regeringsgrundlag” er gældende for det fortsatte bestyrelsesarbejde, herunder vægt på 

universiteterne som kilde til ny viden.  Det var der ingen indvendinger imod. 

       MG blev genvalgt.  Desuden blev Bo Egelund, Lars Rønsholt og Pil Lindgreen valgt.  

             

7.  Valg af 2 suppleanter: 

       Joan Andreasen blev genvalgt, og Kirsten Schelbeck blev valgt. 

 

8.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: 

       Niels Malmmose blev valgt som revisor, og Ane Nørrelund fortsætter som suppleant. 

 

9.  Eventuelt : Der blev spurgt om, hvorvidt Helios kunne bruges til streaming-arrangementer.  

Det bliver næppe muligt p.g.a. prisen.  Det blev foreslået, at Kulturhuset i Korinth kunne 

anvendes, og fordele og ulemper blev diskuteret. 

 Der blev nævnt, at TV2 ville komme til aftenens foredrag. 

 

                                                       Arnie Brown, 06.04.2016 

  



FFU beretning, generalforsamling 31. marts 2016.  
 
I sommeren 2014 blev udstukket et ”regeringsgrundlag” lydende på at FFU helst ikke skulle 
under 12 foredrag pr. sæson, samarbejde med andre kulturudbydere, foredrag i henhold til det 
lovmæssige grundlag for folkeuniversiteter, som anviser foredragsholdere fortrinsvist med 
solid uddannelse i det de taler om og helst med førstehåndskendskab til forskning i det de 
taler om, temadage, forskningsmæssig perspektivering af lokale forhold omkring Faaborg, 
brug af ”Forskningens døgn”, gode kontakter til forskningen verden, dvs. universiteter mm., 
gode kontakter til og viden om lokale forhold, bevarelse af passende økonomisk buffer, og 
sikring mod kraftig belastning af enkeltivrige medlemmer af bestyrelsen. 
 
Bortset fra det sidste har bestyrelsen indfriet sigtelinierne. Hjemmesiden fungerer nu som 
opdateret og informativ brugerflade påhægtet en plakat for hvert arrangement, som venner af 
FFU kan printe ud og sætte op. Til efteråret 2015 udgav FFU igen et stærkt program og denne 
gang i appetitligt lay-out i A4-format med 13 foredrag i alt 16 sider. Til foråret 2016 udgav FFU 
et endnu stærkere program i A5-format med 20 sider, idet man i efteråret 2015 havde 
prøvekørt streaming af naturvidenskabelige foredrag fra Søauditorierne i Aarhus. De nye 
streamforedrag nåede at komme med i det nye forårsprogram og efterårets fem test havde 
vist at teknikken virkede godt og foredragene var særdeles gode fagligt og sprogligt, så 
enhver kan være med endda gratis. 
 
2015-programmet inddrog en række lokale forhold, som Svanninge Bjerge, Faaborgegnens 
bevaringværdige huse, svampe i Pipstorn Skov, æblemost fra Strynø, Faaborgs fremtid, 
Faaborgs naturperler, Faaborgs historie med Jørgen Brahe og Hvedholm,, Gærup 
Skolemuseum ved Korinth. Den interesse fortsætter i 2016 med Faaborgs Jøder, 
køkkenhaver i Faaborg, Fynske Bjergarter, Faaborgegnens regnvand, grundvand og 
drikkevand, Øhav og landbrug, samt videre i efteråret 2016 med fynske skove mm. 
FFU glemmer ikke verden udenfor Faaborg og har i 2015 været omkring Brasilien, Norge, 
Ægypten i Luxor, dybt nede i undergrunden på CERN til de allermindste partikler og ude ved 
solsystemets måner og i verdensrummet. Vi har også forholdt os til filosofi og litteratur med 
”Performativ biografisme”, Axel Honneths anerkendelsesteori, Hannah Arendt, Platon og Carl 
Gustav Jung, ikke at forglemme det politiske. 
 
FFU har samarbejdet med Dyreborg Kulturhus om økologisk middag, Veteranjernbanen, 
Faaborg Museum, Øhavsmuseet, Gymnasiet, Gærup Skolemuseum og har haft stor 
fornøjelse af FFVs mødelokale til streaming og ekstra foredrag.  
Det har været en ekstra belastning ikke at kunne bruge Det gamle Bibliotek i efteråret 2015, 
men vi er glade for den gæstfrihed og hjælpsomhed vi har mødt såvel på Faaborg 
Gymnasium, Faaborg Museum som hos FFV. 
Bestyrelsen har planlagt og gennemført udflugter til Moesgaard Museum og til universitetet i 
Odense, SDU, for sig selv. 
 
Vi har haft mellem 20 og 90 deltagere til vores arrangementer. 
 
Der foreligger med henblik på valg på denne generalforsamling et revideret 
”regeringsgrundlag” med sigtelinier for et eventuelt videre arbejde. 
 
I efteråret 2016 er, som det fremgår af hjemmesiden, aftalt de første seks foredrag. 
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