Foreningen ”Sulelængens Venner” Nyhedsbrev til medlemmerne marts 2019
Dette Nyhedsbrev er dit ”medlemsbevis”. Nyhedsbrevet mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens
Venner”. Alle nyhedsbreve lægges dog også op på hjemmesiden http://www.magtenboelle.dk/nyhedsbreve/
Tak fordi du har fornyet (eller nytegnet) medlemskab 2019 – det gi’r god både moralsk og økonomisk backing

Sæsonen 2019 starter den 27. april 2019
Sæsonen første Musik & Brunch-arrangement er lørdag den 27. april kl. 11-13. Vi fastholder priserne fra
2018, dvs. medlemmerne betaler 150 kr., incl. Brunch og underholdning. Ikke-medlemmer betaler 200 kr.
Vi er rigtig glade for at kunne indlede sæsonen med Halfdanskerne (Hold Ctrl-tasten nede og klik på linket)
”Visefortolkning i Verdensklasse”, intet mindre. Vi har haft dem i kikkerten et par år. NU skal det
være!

Generalforsamling den 3. januar – god ro og orden
Traditionen tro blev der holdt generalforsamling med efterfølgende smørrebrød og en håndbajer eller et glas
vin. 20 deltagere bidrog til hygge og god stemning

Sulelængen i Magtenbølle, Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg
www.magtenboelle.dk - sms 2961 5859

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 3. januar 2019 kl. 19:00
Sted: Sulelængen i Magtenbølle, Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg
Til stede var 20 medlemmer af foreningen
1. Valg af dirigent og referent. Poul Hvid-Jensen blev valgt som dirigent og Jørgen Bjerring som referent
2. Formandens beretning. Formanden nævnte alle arrangementer, som foreningen har afholdt i 2018.
Alle arrangementer har været velbesøgte, eller særdeles velbesøgte, og hun takkede bestyrelsen
med ægtefæller for den gode og nødvendige hjælp, som i årets løb er ydet, ikke blot til arrangementerne, men også til øvrigt praktisk arbejde i forbindelse med bygningsforbedringer og indkøb og installering af inventar mv. (Se den fulde beretning s. 2-3 nedenfor)
3. Årsregnskab 2018. Kassereren gennemgik regnskabet, som forinden var blevet mailet til de tilmeldte
deltagere i generalforsamlingen. Årets omsætning var på ca. 140.000 kr. – Årets resultat på 13.657
kr. Foreningens aktiver til ”daglig drift” er knap 24.000 kr. pr. 31. dec. 2018. Dertil kommer 20.000
kr., som er hensat til bygningsforbedringer/vedligeholdelse samt knap 34.000 kr. på en konto til
”Aktive Ældre”. (Pengene skal sommeren 2019 bruges til køb af lukket trailer til de aktive ældres
mosteudstyr (jf. formandens beretning)).
4. Program for ”Musik & Brunch-arrangementer” sæson 2019. Bestyrelsen har fastlagt følgende Musik
& Brunch-program: Den 27.4.: Halfdanskerne; den 25.5.: Palle Krabbe (duo); den 15.6.: Cubanske Duo
CofraDia; den 10.8.: The Quiggs (skotsk duo); den 14:9.: Jesper Buhl (med akkompagnement); den
5.10.: FAZE’N’MIR med Henrik Nybo
5. Forslag til øvrige arrangementer 2019. Cubanske Duo CofraDia optræder med en ekstrakoncert søndag den 16. juni kl. 15, ligesom en event: ”Blues i Bakkerne” (udendørskoncert) er fastslagt til lørdag
den 7. september. P.t. er der ikke fastlagt yderligere arrangementer; men mere dukker garanteret op
og vil blive annonceret, som det plejer (lokalaviser og mail til medlemmer og øvrige interessenter).
6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og suppleant Jørgen Bjerring, Bent Hartwig og Agnete Sommerlund blev genvalgt til bestyrelsen for en toårig periode. Niels Henrik Wolf blev valgt som suppleant
7. Valg af revisor Carl Søren Sommerlund blev (gen)valgt som revisor
8. Fastsættelse af kontingent for 2019 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. 100 kr. pr. person.
9. Eventuelt. Som et punkt 3a blev der fremsat et forslag om, at der ”oprustes” lidt med nogle foredrag.
Der var enighed om at opfordre medlemmerne til at indgå i et ”Foredrags-udvalg”, som skulle have
til opgave at finde velegnede personer, som kunne holde foredrag, som falder rimeligt inden for
foreningens formålsparagraf
Jørgen Bjerring (Referent), den 11. januar 2019

Årsberetning Sulelængens Venner 2018, v. Ingrid Henriksen (formand)
Hjerteligt velkommen til de fremmødte. Vi kan igen se tilbage på et godt år for foreningen. Der har i 2018
været fuld tryk på kedlerne – fuld fart fremad.

Bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i 2018 som flg.: Ingrid
Henriksen – formand, Jørgen Bjerring – kasserer, Bent Hartwig (Korup), Else Marie Kristensen (Magtenbølle),
Agnete Sommerlund (Bellinge). Carl Søren Sommerlund blev på generalforsamlingen valgt som revisor og
Niels Henrik Wolf som suppleant
Der har været afholdt bestyrelsesmøder her på stedet (Magtenbøllevej 94) som tidligere. Der er blevet taget
stilling til/diskuteret diverse emner, så som planlægning af de enkelte arrangementer, fondsansøgninger,
nyanskaffelser, planlægning af praktisk arbejde mm. Der foreligger referater fra samtlige møder.

Arrangementer 2018: Det blev igen til seks Musik & Brunch-formiddage (april – oktober): Den 21.4.:
Jan Olsen og Hylle; den 26.5.: Xiame Dégas-trio; den 16.6.: Jazz Deal; den 11.8.: Braoinin’ Band; den 8.9.:
Louise Støjberg & Martin Rauff; den 6.10.: Calum Stewart (trio)
Alle Musik & Bruncharrangementer har været særdeles godt besøgt – stort set udsolgt til hvert arrangement.
Desuden har vi afholdt Café-eftermiddage: Den 3.5. & 5.8. har vi holdt åbent-hus/café i forbindelse med
kunstudstillinger (kunstnere: Else Marie Øllgaard og Emmy Nellemann). Hyggelige eftermiddage…
Musikarrangementer i øvrigt: Den 2.7.: Sun Day Karma - Perry Stenbäck m. band. Dette blev til en fantastisk
udendørs koncert en skøn sommeraften.
Den 15. & 16.7.: genvisit efter tidligere besøg i 2015 og 2017 af Duo Cofradia fra Cuba. Vi fik hjælp med
markedsføringen hos Stjernegård Rejser, som på deres rejser til Cuba indlægger besøg hos de to dejlige musikere Lia Llorente og Pachi Ruiz
Den 16.9.: Musik & Farver i Landskabet. Udendørs arrangement i bakkelandskabet i samarbejde med CulturArte. (Også et velbesøgt arrangement med godt septembervejr)
Den 20.10.: Æbledag i Magtenbølle som led i Æblefestival i Assens Kommune – diverse aktiviteter
Den 21.10.: Koncert med Lasse & Mathilde
ALLE koncerter var meget velbesøgte

Øvrige arrangementer (foredrag o.l.): Den 16.5.: Bosnien-aften. Beretning om tur til Sarajevo marts-18 samt
indlæg af Poul Hvid-Jensen & Edin Colic
Den 21.6.: Fodboldaften i forbindelse med landskamp (VM) Danmark/Australien – grillaften og foredrag
Den 30.8.: Japan-aften ved Majbrit Grundtvig, Jytte Steensgaard og Helle Sehested – foredrag om vandretur
i Japan, og mad (sushi og suppe) fra De japanske Haver
Desuden har ”de aktive ældre” været særdeles aktive med mostning af æbler i efteråret —igen igen
Konklusion: Vi har set over en bred kam været heldige/dygtige med vore dispositioner, idet der til alle arrangementer har været særdeles stor tilslutning

Økonomi:
Regnskab for 2018: Glædeligt overskud på ca 13.500 kr. Regnskabet gennemgås under punkt 3.

Nyanskaffelser / forbedringer:

1) Væg opsat mellem toilet og håndvask på badeværelset ved
orangeriet; 2) Opsætning af elpaneler / cafévarmere (som fungerer perfekt – efter hensigten); 3) Nye lamper
i Sulelængen; 4) Otte nye borde er anskaffet.
Stor tak til bestyrelsesmedlemmer for praktisk hjælp i forbindelse med disse nye tiltag

Fondsmidler: 1) 20.000 kr fra Assens Kommune til Musik & Farver i Landskabet; 2) 15.000 kr fra Statens
Kunstfond i komponiststøtte til M & F i Landskabet; 3) 8.000 kr. fra Nordeafonden til Musik & Farver i Landskabet (pengene er overført fra 2017); 4) 11.000 kr fra Assens Kommune – underskudsgaranti i forbindelse
med koncerter i juli måned; 5) 10.000 kr fra Tuborgfondet til indkøb af elpaneler og lamper; 6. 18.500 kr. fra
Veluxfonden som tilskud til indkøb af lukket trailer til opbevaring og transport af de ”aktive ældre”s mosteudstyr. Alle penge er ansøgt af Jørgen. Tak for godt arbejde!

Medlemstal: 2018 har haft 137 betalende medlemmer - fantastisk dejligt med denne moralske og økonomiske støtte

Frivillige: Igen har bestyrelsesmedlemmerne med deres mænd/koner samt Susanne Jung Jensen været til
uvurderlig hjælp! Uden dem gik det ikke! Så STOR TAK!!

Markedsføring/PR: Igen har Jørgen stået for al markedsføring. Tak for det
Sluttelig: Tak for i år til alle, der har besøgt os / vist interesse / har inspireret / har ydet praktisk arbejde…
Med en sådan opbakning fortsættes der gerne!!!

Ingrid Henriksen
Formand

