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1. marts 2019 

NYHEDSBREV 
- fra Viborg Folkeoplysnings Samråd 

 
  

 Repræsentantskabsmøde i VFOS  

  

Torsdag den 2. maj kl. 18.00 afholdes det årlige 

Repræsentantskabsmøde 
på 

Skolen for Kreativ Fritid 
 

Tilmelding: senest 25. april til info@skolenforkreativfritid.dk  
eller telefon 86 62 62 31 (ml. 8:30 – 9:30) 

Aftenen starter med spisning kl. 18.00.  

Herefter er der repræsentantskabsmøde kl. 18.30 med dagsorden ifølge 
vedtægten: 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Godkendelse af antal fremmødte repræsentanter 

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning.  

4. Godkendelse af regnskabet 

5. Indkomne forslag. 

6. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent 

7. Valg af formand 
Birthe Nørskov er på valg, modtager genvalg. 

8. Valg af bestyrelse 
På valg er: Birthe Parsberg, Suzan Boran og Kamma Hansen. Alle 
modtager genvalg. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

10. Eventuelt 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse.  

 

Kl. 19.00 Foredrag/oplæg: 

Sociale Medier ved Flemming Dollerup 

Kom og få gode råd til jeres forening/aftenskole om, 
hvilke sociale medier, det er bedst at gøre brug af. 
Hvordan kommer man i gang? Og hvis man så småt 
er i gang, hvordan kan man så gøre mere og bedre 
brug af SoMe? 

Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål til 
emnet. 
Flemming Dollerup er tidligere tele- og it tekniker ved forsvaret, har undervist 
inden for det område ved forsvaret. I I&U regi har han holdt kurser i computer, 
iPad og Sociale Medier. Flemming har også erfaring med at lave hjemmesider, 
og han er it-supporter i Ældresagen. 

 

Kontingent  2019 

 Kontingent for 2019 er uændret, det vil sige 100 kr. pr. stemmeberettiget 
repræsentant. Foreninger med færre end 100 undervisningstimer i foregående 
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år har to repræsentanter, foreninger med mere end 100 undervisningstimer har 
3 repræsentanter. Heraf et kontingent på hhv. 200 og 300 kr. Din forenings 
kontingent kan ses under punktet Medlemsstatus. 

Kontingentbetalingen skal være registreret hos Viborg Folkeoplysnings 
Samråds sekretariat for at give adgang til repræsentantskabsmødet. 

Kontingent overføres til Viborg Folkeoplysnings Samråd på Nordea-
konto: 2783-59 09 19 45 22  - anfør foreningens navn ved betaling. 

 

Medlemsstatus 

 Nedenstående foreninger er pt. medlem af Viborg Folkeoplysnings Samråd. 
Kontingent størrelse afhænger af antal undervisningstimer i 2018. Herunder ses 
kontingentstørrelse for 2019: 

Følgende foreninger skal betale 200 kr. i kontingent: 

Fransk Konversation, Kreativ Husflid Låstrup, Almind Husflidsforening og 
Viborg Folkedanserforening. 

Følgende foreninger skal betale 300 kr. i kontingent: 

AOF Aftenskolen Viborg, Bjerringbro Husflidsforening, Glad Dans Viborg, Ide & 
Udviklingscenter for Viborg Pensionister, LOF Midtjylland, Oplysningsforbund 
Havredal Gl. Skole, Skolen for Kreativ Fritid; SOF Specialoplysningsforbundet, 
DOF. 

 

 

 Nyt fra Fritidsrådet  

 Fritidsrådet arbejder videre med emnet foreningsudvikling ud fra de input, der kom 
fra de mange deltagende foreninger i konferencen den 17. januar: Fritid og 
Fællesskaber.   
Arbejdsgruppen, der er nedsat til det videre arbejde mod etableringen af et fælles 
hus til fritidsaktiviteter, er kommet skridt videre i processen. Der er valgt at gå 
videre med en placering på Vævervej 10, og indtil nu har 13 foreninger givet udtryk 
for, at de gerne ser sig selv i et sådant ”bofællesskab”. Arbejdet går nu videre med 
at lave et oplæg til præsentation for Kultur og Fritidsudvalget. 

 

 

 Seniorfolkemøde den 25. juni  

Igen i 2019 afholdes der seniorfolkemøde på Sønæs. I år er det flyttet til tirsdag i 
Snapstingsugen, så det afholdes den 25. juni.   

VFOS vil deltage med en stand, for hermed at synliggøre de mange gode tilbud,  

der er inden for den folkeoplysende voksenundervisning. Har I materiale, I gerne vil 
have med, vil vi gerne være behjælpelige med at videreformidle dette. Materialet  
kan afleveres hos LOF på Vævervej 10,1. sal, senest den 19. juni. 

 
 

Materiale om aftenskolerne til info-møde for nytilflyttere 30. april 

Viborg Folkeoplysnings Samråd har fået mulighed for at videreformidle 
informationsmateriale til deltagerne i Viborg Kommunes informationsmøder for 
nytilflyttere. Disse møder afholdes to gange årligt. Materialet om aftenskolerne 
samles i en lille pose til udlevering til den enkelte. På det sidste møde var der 
knapt 50, der fik sådanne med sig hjem. Ønsker I at få materiale med i disse 
poser kan det afleveres hos LOF på Vævervej 10, 1. sal senest den 5. april – 
materiale til 50 poser. 

 

Forslag? 

 

 Har I forslag til emner, som I gerne vil have VFOS til at tage op, så ret endelig 
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henvendelse til os.  
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