
 

Referat fra ordinært årsmøde i Blichfang 

tirsdag den 12. marts 2019 

Fremmødte repræsentanter: 

Tove Vinther fra Redaktionen og KFUM&K 

Birgit Mølholm Andersen fra Redaktionen, Friluftsspillet og Thorning Senior Klub 

Mona Døssing, Foredragsforeningen 

Anni Madsen, Dansk Folkeparti 

Anni Petersen, Menighedsrådet 

Tom Andersen fra Herberget og Foreningen Norden 

Gregers Thomsen fra Vandværket, Blicheregnens museum, Museumsforeningen og Musikevent Thorning 

Tove Sørensen, Thorning forsamlingshus. 

 

Afbud fra Erik Lyngsøe og Hanne Pehrson fra Redaktionen, samt Laila Simonsen fra Borgerforeningen. 

Desuden afbud fra Morten Petersen, Harald Perhrson og Ellen Andersen, der fint var repræsenterede ved 

ovenstående. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Gregers Thormsen blev foreslået og valgt til dirigent. Han startede med at 

konstatere årsmødet rettidigt indkaldt. 

2. Valg af referent: Tove Sørensen foreslået og valgt. 

3. Godkendelse af referat fra sidste årsmøde den 13. marts 2018: Dette godkendes. 

4. Formandens beretning: Birgit Mølholm Andersen aflagde en fin og god beretning. Startede med et 

lille tilbageblik med kort gennemgang af bladets udvikling. Bl.a. kræver de  nye 

datasikkerhedsregler justeringer på foreningens område.   

Aktuelt er der 27 foreninger bag bladet. 

Birgit takker de enkelte medlemmer i redaktionen for indsatsen og det gode samarbejde.  

Beretningen godkendes med applaus. 

Den fulde beretning kan læses på vores hjemmeside: https://blichfang-lokalbladet.dk 

5. Fremlæggelse af regnskabet: Tove Vinther gennemgik regnskabet. Der var et lille underskud med 

forskellige gode forklaringer, bl.a. grundet større bladudgifter og betalinger fra 2017, som først blev 

betalt i 2018. 

Regnskabet balancerer med 29.104,19 kr. 

Regnskabet godkendes. 

6. Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang: Især har Erik Lyngsøe arbejdet meget 

med udvikling og layout af bladet til det flot illustruerede resultat, vi ser i dag. Aftalen er fortsat 4 

blade om året med et tilstæbt sidetal på 24. 

Man er vældig tilfreds med spejdernes hjælp til uddeling af bladet, så tak til dem! 

Redaktionen kan ønske sig, at flere foreninger laver indlæg til bladet! I mangel af stof har 

redaktionen selv indhentet og skrevet flere artikler. 

https://blichfang-lokalbladet.dk/


 

Det blev nævnt, at der oprindelig var tildelt 1 side til hver forening. Nu er der ind imellem artikler, 

der spænder over 3 sider, hvilket måske ikke skal tilstæbes.  Gudstjenestelisten, som findes 

tilsvarende i Kirkebladet, behøver f.eks. ikke at fylde 2 sider i Blichfang. 

Holdningen er, at man fremover burde  opkræve udgifter ved postomdeling, så portoudgifterne 

reduceres.  

Foreningerne får  tilsendt regninger via e-mail, så det tilskyndes, at også alle annoncørerne 

fremsender e-mail til brug ved opkrævning. 

Hanne Pehrson har fremsendt forslag tll udligning af budgettet. Se næste punkt. 

7. Indkomne forslag: Kontingentet til Blichfang har længe ligget på samme niveau. Hanne foreslår 

derfor en kontingentforhøjelse fra 200 til 300 kr.  

Desuden foreslåes, at  annonceudgiften for 1/8 annonce øges med 50 kr, og at 1/4 annonce øges 

med 100 kr. Begge forslag godkendes. 

8. Debat og gode ideer: Generelt er der store roser til redaktionen. Det er et spændende blad med en 

flot opsætning. Blandt de fremmødte er der ønske om at fastholde sort tekst på hvid bund, da det 

er mest læsevenligt. Man oplever, at bladet bibeholder en ro med primært hvid baggrund til de 

smukke farvebilleder, illustrationer og annoncer. 

Bladet bør stadig tilstræbes at begrænse sig til 24 sider. Vigtigt er at lytte til foreningernes 

prioritering og tekstvalg. Som indlægsbidrager foretrækker man, at materialet til korrekturlæsning 

først udsendes, når hele bladet er sat op og overblikket er der, så det er det endelige udkast, man 

kommenterer på, inden det går i trykken. 

9. Fastlæggelse af kontingent: Dette fastsættes til 300 kr lig ovenstående beslutning. 

10. Valg: Formanden Birgit Mølholm Andersen har et år mere på posten. 

Til gengæld er både næstformand Hanne Pehrson, kasserer Tove Vinther og redaktør Erik Lyngsøe 

på valg. Alle er klar til genvalg. De bliver alle genvalgt og får fuld opbakning til at fortsætte. 

Harry Madsen og Cita Brøns bliver genvalgt som revisorer. 

11. Eventuelt: Roserne til redaktionen gentages. 

Det foreslås, at der på dagsorden til næste årsmøde skrives ind, at indkomne forslag skal være 

formanden i hænde senest 14 dage før. 

Der tilgår et nyt medlem i aften: Mona Døssing tilmelder Foreningen Kompedal. 

Formanden rundede af med at takke dirigenten og takke deltagerne, hvorefter redaktionen bød på 

kaffe og lækker æblekage. 

 

Referent: Tove Sørensen 

 

 

 

   


