
Referat af Torup Bogbys generalforsamling 2013 
torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19:30 på Dyssekilde St. 
  

1. Formalia 
Peter Plant blev valgt til dirigent. 
Tove Gissel Dinesen blev valgt til referent. 
 
2. Årsberetning fra bestyrelsen 
Peter Plant konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt, og aflagde som formand 

årsberetning. Fremhævede en perlerække af arrangementer, der har været afviklet i 2012. 
Omtalte også bogskurvognen ved Toruphus. Vi har ialt 9 udsalgssteder. Vores centrallager er 
flyttet til Torup Præstegårds kælder. Dyssekilde Station er nu Torup Bogbys hovedkvarter. 
Ventesalen er åben for rigtig mange mennesker. Peter Plant takkede de mange frivillige, der er 
med til at give bogbyen en ny kontaktflade. Der er mange, der donerer bøger, og Peter 
fremhævede det store arbejde med at sortere og prismærke de mange bøger. Der er planer 
fra Gry og Anders om at sælge bøger via nettet. Peter roste også samarbejdet med biblioteket. 
Om arrangementer i 2013 fremhævede Peter- forfatteren Maria Hellebergs henvendelse med 
ønsket, om at afholde et foredrag og skrivekursus i samarbejde med Torup Kulturformidling 
3/7-5/7. Kom også ind på den store succes i Torup Kirke hvor forfatteren Kim Leine og pastor 
Lotte Grønborg stod for aftenens underholdning. Vi har også deltaget med salg af bøger på 
Torup Marked sommeren igennem. 
  

Anders Diemer omtalte bogsiden. Er den person der kommer i præstegården. Der er lagt nogle 
bøger inde på hylden i det lille rum til salg på nettet. Kristeligt Dagblad står for Bogbasen. dk. 
Anders laver skilte til bøgerne, så det er nemt at overskue for os og vores gæster.  Han 
fremhævede også de gode lokaler. Gry laver vagtplan til påskedagene. 
  

Christian Holten talte om arrangementsgruppen. Modtager gerne gode forslag. Nævnte 

mødet d. 28/4 med Hundestedforfatteren Bodil Bredsdorff. Bodil er kendt som børne- 
bogsforfatter, men nu er hendes første voksenroman udkommet. Der bliver lavet et 
efterårsprogram. 
 

3. Årsregnskab  
Liljan Wagner Smitt aflagde regnskab for Torup Bogby i perioden 1/1- 31/12 2012. 
Liljan sagde, at vi har 9.283 kr. på bankkontoen. Honorar til forfattere er lige som it-domæne 
nogle store poster. Vores formand er flittig til at søge om tilskud. Brugsen afregner med Tove 
Bager og Liljan, 200 bøger giver 1.ooo kr. Vi har midler til at betale husleje. Der er nu ca. 100 
medlemmer og vi har en solid økonomi. 
Regnskabet blev godkendt af de fremmødte. 
  

4. Indkomne forslag 
Der var indkommet et forslag om at udvide bestyrelsen til 5 medlemmer, da det vil dække lidt 
bredere. Forslaget blev vedtaget. 



  

5. Næste års aktiviteter 
Der er forslag om, at bogpassergruppen sælger en polet til leje af cykler. 1/6 starter 
cykeludlejningen og det er her ønskeligt, at vi åbner hver dag kl. 10. Vi vil gerne have flere 
frivillige, eller nogen der skal i virksomhedspraktik, men også seniorjobbere i alderen 55-60 år 
kan bruges. Peter Plant går videre med ideerne. 
Lis Hoffmann ønsker, et nyt slogan f. eks. på vores postkort, vi kan hedde Torup Bogbutik, så 
publikum kan se, at vi ikke låner bøger ud, men sælger dem. Peter oplyste, at journalist Julie 
Mathiesen rykker ind på Dyssekilde St. med sin virksomhed Konteksten. Udover bogbyen er 
også Nordsjællands Miljø-og Energikontor på stationen. 
  

6. Budget  
Kontingentet på 100 kr. blev foreslået fastholdt og vedtaget. Der var ikke udfærdiget budget, 
da det er svært at forudsige, hvor meget vi sælger. 
  

7. Valg til bestyrelsen 
Bestyrelsen består af formand Peter Plant, Liljan Wagner Smitt, Tove Bager Jensen og Lis 

Hoffman. Pia Spies blev valgt som suppleant. Vi fandt ikke det 5. medlem af bestyrelsen blandt 
de fremmødte. 
 
8. Niels Gammelby blev genvalgt som revisor. 
  

9. Evt. 
Under evt. blev der drøftet sammenfald af arrangementer. Peter Plant oplyste, at han har 
brugt den elektroniske kalender. Brochuren: Det sker i Torup, bliver til på skift mellem de 
foreninger, der er i byen, ved koordinationsmøder. Der blev også henvist til Kultunaut, f.eks. –
Oplev Halsnæs.  
Vi talte om den overskydende bogvogn, Lis mente, at det er en god ide at få en filial hos Gurli 
Margrethe på hendes nye adresse.  
Peter Plant er årets nye Frederiksfant. En rigtig god ide. Vi fik forevist "Frederiksfantmedaljen" 
samme størrelse som bunden af en ølflaske. 
Peter omtalte, også et maleri, et portræt af ham i Robert McLeans kunstneriske streg. En flot 
hædring af vores dynamiske formand. 
  

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:45. Referent: Tove Gissel Dinesen. 
 


