
FORENINGEN SULELÆNGENS VENNER  

GENERALFORSAMLING DEN 10. MARTS 2022 KL. 18:30 – REFERAT 
 

Cirka 20 medlemmer deltog i generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent – Poul Hvid-Jensen blev valgt som dirigent; Jørgen Bjerring tilbød sig som referent 

 

2. Formandens beretning – Beretningen blev godkendt (se s. 2-3). Poul Hvid-Jensen spurgte til ”de 500 stem-

mer”. Jørgen Bjerring oplyste, at Sulelængen skulle have 500 stemmer inden 8. februar i år. De 500 stemmer 

blev opnået, hvorved foreningen fik adgang til at søge Realdania om tilskud til etablering af levnedsmiddelgod-

kendte mostelokaler i Enggaardens sydlænge. Foreningen er nu i konkurrence i Realdanias ”Underværker”-

kampagne med en del andre gode projektideer rundt omkring i landet. Afgørelse ventes i sidst i april.  

 

3. Godkendelse af Årsregnskab 2021 – Kassereren gennemgik regnskabet, som fremviste et positivt resultat på 

13.811 kr.; foreningens samlede egenkapital er ca. 70.000 kr., så der er lidt at stå imod med, f.eks. i forbindelse 

med større events som Blues i Bakkerne mv. – Regnskabet blev godkendt 

 

4. Indkomne forslag (Der var ikke indkommet forslag)  

 

5. Valg til bestyrelsen Ingrid Henriksen og Peder Fredskild var på valg. Ingrid Henriksen blev genvalgt. Peder 

Fredskild havde meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen, men at han gerne fremover hjælper med 

forskellige praktiske opgaver. Ingen af de tilstedeværende ønskede at stille op, hvorfor generalforsamlingen 

overlod til bestyrelsen eventuelt efterfølgende at finde et nyt bestyrelsesmedlem. (Vedtægterne siger, at: 

”Bestyrelsen skal normalt bestå af fem valgte medlemmer af foreningen”).  

 

6. Valg af suppleant og af revisor – Niels Henrik Wolf blev genvalgt som suppleant og Carl Søren Sommerlund 

blev genvalgt som revisor  

 

7. Eventuelt –  

a) Formanden gjorde opmærksom på en mulighed, som foreningen har for at kunne få en hjertestarter opsat 

på Toften (det grønne område ved Magtenbøllevej). Hjerteforeningen donerer Hjertestartere til foreninger, 

som søndag den 24. april stiller med mindst 15 personer, som hver vælger en rute i deres lokalområde, hvor 

de vil samle penge ind til Hjerteforeningen. Hver enkelt deltager forventes at skulle bruge 2-3 timer på at gå 

den valgte rute. (Via nyhedsbrev mv. vil bestyrelsen søge at samle disse mindst 15 deltagere i projektet) 

 

b) Karin Dyhre spurgte (som medlem gennem de seneste par år), om der tidligere har været afholdt litteratur-

kredse el.lign. i Sulelængen (jf. foreningens formål: at iværksætte musik, foredrag, udstillinger, litteraturkredse 

mv.). Jørgen Bjerring svarede, at det vil være velkomment, hvis en ”undergruppe” skulle have lyst til at i gang-

sætte noget sådant. Det er i hele foreningens interesse, at der skabes så meget aktivitet som muligt, og at 

Sulelængen benyttes af medlemmerne til flest mulige ’almennyttige formål’ 

Jørgen Bjerring (referent), 14. marts 2022 

 

 

Sulelængen i Magtenbølle, Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg 

www.sulelaengen.dk  

Konto: 6880-1082667 

MobilePay: 38193 

Sulelængen i Magtenbølle er i 2022 støttet af Statens Kunstfond, Assens 

Kommune, Nordeafonden og Møllerens Fond 

http://www.sulelaengen.dk/


Årsberetning for Foreningen Sulelængens Venner 2021 

Hermed følger årsberetningen for 2021: 

Bestyrelsesarbejde: 

Bestyrelsen for kalenderåret 2021: 

Ingrid Henriksen ( formand) 

Jørgen Bjerring (kasserer) 

Agnete Sommerlund 

Bent Hartwig 

Peder Fredskild 

Niels Henrik Wolff (suppleant) og Carl Søren Sommerlund – revisor 

Der har været afholdt otte bestyrelsesmøder her på stedet.  

Arrangementer 2021: 

Musik & Brunch: 

29.5.: Fromseier & Hockings 

12.6.: French Connection 

14.8.: Bøje & Ewald 

11.9.: Magnifik Duo 

2.10.: Svøbsk & Emma Bjørling 

Øvrige arrangementer: 

20.5.: Twang (udsættelse af M&B grundet corona) 

6.6.:   Byd-Indenfor-arrangement ( Realdania) 

15.6.: H.P.Lange og gumbo 

11.7.: The Quiggs 

18.7.: *Nils Svalebøg (lirekasse) 

1.8.: *Cykel-event. Cykelarrangement gennem Magtenbølle. Underholdning ved Simon Kempston,         

Mens Vi Venter og Unico 

20.8.: Arnie Brown 

4.9.: Blues i Bakkerne ( Working Mojo, Blues Deal, H.P.Lange og Big Gumbo, JB and The Hyggelig) 

11.9.: Magnifik Duo  

23.9.: Claude Bourbon 

23.10.: *Æblefestival / Æbledag 

10.12.: Juletræsarrangement 

OBS: generalforsamlingen 2021 var aflyst grundet corona 

Økonomi for 2021: Regnskabet bliver gennemgået på generalforsamlingen 



Fondsmidler 2021: 

I 2021 fik vi knap 100.000 kr. fra fonde og myndigheder. Statens Kunstfond tildelte os 15.000 kr. til vores 

koncertvirksomhed hen over året. 

Resten af tilskuddene kom fra Assens Kommune, Nordeafonden og Realdania. Disse tilskud blev givet til 

særlige events, som vi lavede – f.eks. Blues i Bakkerne , Æbledagen i oktober og tre andre arrangementer 

som f.eks. Byd Indenfor-arrangementer støttet af Realdania. ( De tre arrangementer var –markeret ovenfor 

med *:  1) den 6.6. med markvandring, rundvisning og den cyklende cellist Ida Riegels samt klovnen Jody  

2) den 18.7. Niels Svalebøg og 3) cykelsjov i Magtenbølle den 1.8. med ikke mindre end tre bands og gratis 

entré). 

Realdanias støtte til vore ”Byd Indenfor”-arrangementer var vi ekstra glade og stolte over, da vi var i ”fint 

selskab” med langt større og finere kulturinstitutioner som f.eks. ”Clay” i Middelfart og ”Aros” i Århus plus 

en hel del andre. 

Da vi havde lavet tre ”Byd Indenfor”-arrangementer var det endda sådan, at Realdania spurgte, om vi 

kunne lave yderligere et arrangement for deres medlemmer. Det skete så i form af Æbledagen i oktober, 

som i så høj grad blev finansieret af Realdania, at alle som deltog i Æbledagen fik gratis gløgg, grillmad osv. 

Uanset om de var medlemmer af Realdania , eller om det blot var ”det alm. publikum”, som plejer at 

deltage i Æbledagen her. Vi havde råd til det hele – og lidt mere til… 

Alle fondsmidler er ansøgt af Jørgen. Disse har muliggjort, at vi har kunnet afholde så mange 

arrangementer. Tusind tak for det !!! 

Medlemstal: Der var 210 kontingentbetalende medlemmer i 2021 

Endnu engang et fantastisk højt tal! 

Frivillige: 

Bestyrelsen og deres ægtefæller har igen været særdeles aktive. Desuden har Anne Marie Hofmann 

Hansen, Susanne Jung-Jensen, Helle Wraa og Gitte Spangsberg lagt et stort arbejde ved vore aktiviteter 

STOR STOR TAK!! 

Markedsføring: 

Nyhedsbreve – mund-til-mund – foldere – omtale i lokalaviserne. Jørgen klarer også her ”ærterne”- han er 

flittig til at orientere alle interesserede. Stor tak!! 

Kontingent- og entrébetaling holdes på samme niveau. Dog vil der være en beskeden entré til Blues i 

Bakkerne  i september -22 

Tak til alle, der 

-betalte kontingent - kom til vore arrangementer - hjalp som frivillige - kom med gode input – optrådte 

- gav ris og ros - deltog i bestyrelsesarbejdet 

Året 2021 blev således et godt år for Sulelængens Venner. Vi havde frygtet, at coronaen havde spændt 

ben, men vi klarede os heldigvis udenom! 

Kommende sæson: 

Programmet for 2022 er næsten på plads- Der er lidt finjusteringer, som forhåbentlig falder i hak 
inden for kort tid. Bestyrelsen arbejder på dette…   

Ingrid Henriksen (formand) 


