
 

Folkeuniversitetet i 
Frederikssund 

 

Ordinært repræsentantskabsmøde 2017 
 

 

 
Dato og klokkeslæt Torsdag den 9. marts 2017 kl. 21.30 

 
Sted Caféen på Elværket 

 
Adresse Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund 

 

 

Agenda 
 
Punkter på 
dagsordenen 

Referat og beslutninger 

Almindelige bemærkninger  
Formanden, Knud Andersen, bød velkommen 
 

Til stede ved mødet  
Repræsentantskabsmødet havde samlet 15 deltagere. 

1. Valg af dirigent  
Formanden foreslog Ole Find Jensen, der blev valgt. Der var ikke 
andre forslag. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at 
repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtigt. 
 

2. Beretning om 
folkeuniversitetets 
virksomhed i 2016 

Formanden aflagde beretningen, der blev taget til efterretning 
 
Den skriftlige beretning er vedhæftet dette referat og udgør en del 
af referatet. 

 



 Formanden supplerede den skriftlige beretning med en orientering 
om, at folkeuniversitetets operaarrangementer vil blive søgt 
videreført, således at forestillingerne i Det <kongelige Teater bliver 
afløst af  filmforevisninger i Park Teatret, Frederikssund,  
 

3. Fremlæggelse og 
godkendelse af det 
reviderede regnskab 
for 2016 for 
Folkeuniversitetet i 
Frederikssund 

 
Formanden fremlagde  på vegne af kassereren  Lasse Knudsen det 
reviderede regnskab. Kassereren kunne ikke være til stede 
 
Regnskabet er vedhæftet dette referat og udgør en del af referatet. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Revisoren, Hannah Andersen udtrykte sin anerkendelse af  
kassererens indsats. 
 

4. Behandling af 
indkomne forslag 

 
Der var ikke indkommet forslag. 

5. Valg til 
folkeuniversitetsko
mitéen.                                                                
På nyvalg for et år 
er Knud-Erik 
Fredfeldt.  
På nyvalg for to år 
er Sussie Staun 
Pallesen. 
På genvalg for to år 
er Brita Pilegaard, 
Lasse Knudsen og 
Knud Andersen    
                                                                                                                     

 
Knud-Erik Fredfeldt, 
Sussie Staun Pallesen, 
Brita Pilegaard, 
Lasse Knudsen og 
Knud Andersen 
 
blev valgt. Der var ikke andre forslag. 
 
Formanden takkede Aase Zinck, der ikke havde ønsket at 
genopstille, for hendes mangeårige indsats i komiteen med bl.a. 
ekskursioner og operaarrangementer. 
 
Endvidere mindedes formanden Lars Dalsgaard, der var afgået ved 
døden. 
 

6. Valg af revisorer og 
revisorsuppleant. 
På valg som revisor 
for et år er Svend 
Jørgen Thomsen  og 
Hannah Andersen 
(begge er villige til 
genvalg).                                      
På valg som 
revisorsuppleant for 
et år er Dan 
Kjersgaard (villig til 
genvalg).  
 

 
Svend Jørgen Thomsen, 
Hannah Andersen og 
Dan Kjersgaard 
 
blev valgt. Der var ikke andre forslag. 
 
 



7. Eventuelt På spørgsmål fra Karla Erup Larsen oplyste Verner Larsen, at 
flytningen af operaforestillingerne fra Det Kongelige Teater  skyldes 
en mere besværlig procedure ved  køb af gruppebilletter, de høje 
billetpriser, den besværlige hjemrejse efter forestillingerne 
og den vigende interesse for arrangementerne. 
 
På forespørgsel fra Sussie Staun Pallesen oplyste Verner Larsen, at 
Kulturministerens  interesse for Folkeuniversitetet formentlig 
skyldes et ønske om at ændre den overordnede organisation 
(Folkeuniversitetsnævnet og Regionsstyrelser/Komitestyrelsen 
 

 
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og hævede mødet (kl. 22.08). 
 
 
10.03.2017 
 
 
 
Verner Larsen 

 
 


