Foreningen ”Sulelængens Venner” - Nyhedsbrev til medlemmerne
Vi er nu oppe på 62 betalende medlemmer i 2016 – et resultat, som vi i bestyrelsen er meget glade over. Det er en rigtig
god moralsk og økonomisk støtte til de aktive i foreningen (bestyrelse + ”køkkenpersonale”).
Derfor en stor tak til alle jer, der er medlemmer af vores godt og vel to år gamle forening. Vi vedlægger foreningens
vedtægter på side 2.

Musik & Bruncharrangementer august-oktober 2016
Lørdag den 13. august kl. 11-13: Brunch + underholdning ved sopran Anitta Nielsen med akkompagnatør, hvor vi
bliver ført ind i filmmusikkens, operaens og operettens verden (så meget, som vi kan nå…)
Lørdag den 10. september kl. 11-13: Brunch + underholdning ved Klezmerduo fra Århus. Efter arrangementet har
publikum mulighed for at besøge Else Marie Kristensen og Klaus Eriksen i deres hyggelige have (Magtenbøllevej 76).
Else Marie og Klaus har gang i mange ting derhenne – det kan de bedre selv vise frem og fortælle om.
Lørdag den 1. oktober kl. 11-13: Brunch og underholdning ved Harald Haugaard og Helene Blum. De to musikere er
”verdensberømte på Fyn og i omegnen”, så vi forventer ”fulde huse”, dvs. 50 publikummer. Efter arrangementet
fortsætter vi indtil kl. 15 med interessante indlæg (foredrag og debat) om vores ”ildsjælearbejde” i Magtenbølle.
Arrangementet sker i samarbejde med Realdania og deres kampagne: ”Underværker”. Mere om dette på den anden side
af sommerferien…

Det særlige medlemstilbud, og vores opfordring
Som i 2015 lykkes det os også i 2016 at holde deltagerbetalingen for både brunch og musik nede på det meget lave
beløb: 150 kr. pr. person – i hvert fald for jer medlemmer.
Som I sikkert husker, var prisen på Lasse & Mathildearrangementet i foråret 200 kr. – og det vil den også blive den 1.
oktober ved Harald Haugaard og Helene Blum-arrangementet. Dog skal I medlemmer kun betale 150 kr.
Vi vil markedsføre arrangementet ekstra meget pga. det efterfølgende arrangement kl. 13-15. Vi forventer derfor ekstra
interesse ”udefra”, fordi vi vil fortælle om vore erfaringer og resultater i Magtenbølle1. Vi forventer også ekstra stor
interesse ”udefra”, fordi Harald Haugaard og Helene Blum er et rigtig stort navn i folkemusikkredse.
Derfor bedes I tilmelde jer arrangementet snarest muligt, tak, hvis I ønsker at deltage (mail: magtenboelle@gmail.com,
eller sms 2961 5859) – dermed har vi bedre overblik over, hvor mange yderligere pladser vi har, inden vi når loftet på
de 50 pladser. På forhånd tak!
Betaling for billetter (150 kr./stk.) må meget gerne ske pr. Netbank (konto: 6880-1082667) senest 1. august, tak

Se mere om alle ”Ildsjæle inviterer”-arrangementer i hele landet hér. Find vores arrangement den 1. oktober (og bemærk også et
andet fynsk initiativ den 3. september i Rue Gamle Mejeri (ved Morud/Langesø)). Sagt meget kort vil vi den 1. oktober i Magtenbølle
fortælle historien om Sulelængens restaurering og omdannelse til ”samlings- og kulturhus”, de første aktiviteter i Sulelængen, og
den videre proces frem mod det, som I kender i dag. Realdania vil også fortælle om deres aktiviteter, herunder den aktuelle kampagne
”Underværker” – se http://www.undervaerker.dk/ - Derudover vil vi også fortælle om de mange muligheder som vi ser for Sulelængen og Magtenbølle i øvrigt. Og vi vil fundere over, hvad der kræves, for at visioner og muligheder kan føres ud i livet.
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Foreningen ”Sulelængens Venner” – Vedtægter pr. marts 2014
Formål
-

at iværksætte kulturelle arrangementer og events (musik, foredrag, udstillinger, litteraturkredse mv.) i Samlingshuset ”Sulelængen” på Enggaarden i Magtenbølle

-

at arbejde med og igangsætte konkrete projekter eller emner, som aktive medlemmer af foreningen er interesseret i at fremme. Sådanne projekter behøver ikke nødvendigvis kun at være ”kulturelle”, men kan omfatte
projekter, som fremmer iværksætteri, bæredygtighed, social ansvarlighed, naturoplevelser mv.

Almindelige bestemmelser
Foreningens navn: Foreningen ”Sulelængens Venner”
Hjemsted: Formandens adresse
Medlemmer: Alle personer, virksomheder, foreninger og organisationer, som kan slutte op om foreningens formål, kan
blive medlemmer af foreningen
De der har betalt kontingent til foreningen i regnskabsåret forud for det år, hvor ordinær generalforsamling afholdes,
har stemmeret på generalforsamlingen.
Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i januar kvartal.
Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen sender postomdelt dagsorden til alle medlemmer,
eller evt. blot pr. mail eller sms til de medlemmer, som har accepterer denne form for indkaldelse. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde mindst 1 uge før generalforsamlingen.
Afstemning om forslag skal ske skriftligt, hvis blot 10% af de fremmødte medlemmer ønsker det.
Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år. Til bestyrelsen vælges 4-5 medlemmer for 2 år. Der er i lige år
2 på valg, i ulige år 3 på valg. Der vælges desuden 1 suppleant og 1 revisor hvert år.
Kandidater til bestyrelsen foreslås mundtligt, og vælges ved skriftlig afstemning, hvis mindst ¼ af de fremmødte medlemmer ønsker dette. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, og evt. sekretær.
Kontingent: fastsættes på den årlige generalforsamling
Aktivitetsplan: søges i videst muligt omfang fastlagt på generalforsamlingen.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af minimum 15 medlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter gyldig anmodning derom
Bestyrelsen: Bestyrelsen arbejder i henhold til den aktivitetsplan, som generalforsamlingen søger fastlagt, og arbejder i
øvrigt i overensstemmelse med foreningen formål og idegrundlag.
Formand og kasserer repræsenterer foreningen udadtil.
Foreningen er stiftet i marts 2014 og bestyrelsen består i 2014 og frem til den ordinære generalforsamling i 2015 af:
Ingrid Henriksen, Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg (formand)
Else Marie Kristensen, Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg (kasserer)
Jørgen Bjerring, Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg
Susanne Brandt Wiuff, Stærmosehuse 1, 5492 Vissenbjerg
Desuden pr. juni 2016 i best.: Preben Bent Hartwig, Odense NV samt Agnete Sommerlund, Odense SV (suppleant)

