Formandens beretning 31 03 2022.
Ansager Natur- og Kulturforening.

Der blev afholdt generalforsamling i Mariefestival foreningen d. 16. juni 2021 på
Hotel Ansager. Bestyrelsen forslag om at nedlægge foreningen blev nedstemt - men
et stod dog klart! - at musikken trak sig ud.
Foreningen skulle fortsætte under et nyt formål, program og nyt navn. I den nye
bestyrelse blev indvalgt: Torben Sigvardsen, Magnus Dahlmann og Thor Knudsen.
Konstituerende møde blev afholdt d. 23. august, hvor Torben påtog sig kasserer
rollen, Magnus sekretær og Thor formand.
1: hvor står forenningen i dag? Der var økonomi og der var formål.
Der var 61,016,63 kr i overskud fra festivalen 2020 til uddeling i alm nyttige formål.
Vi kunne uddele penge til 6 foreninger - det var en god følelse.
2: Dernæst gik vi i gang med foreningens formål
3: Navn
4: Vedtægter.
Der var enighed om at den imponerende Mariefestival fest var et overstået kapitel
og vi skulle finde et nyt formål og et nyt navn.
Efter kontakt til kulturforvaltningen i Varde, angående ev krav om opløsning af
foreningen; gik vi i gang med at omstrukturere foreningen - hurtigt blev navnet:
Ansager Natur- og Kulturforening.
Vedtægter? Udfra Mariefestivalens aftryk - fællesskab, glæde og kreativitet var
vejen jo banet; vi skulle skabe fællesskab, være brobyggere vi skulle være kittet i
Ansager og omegn som faciliterede aktiviteterne samtidig med at vi også skulle
komme med nye indspark og oplevelser. Vi skulle arbejde sammen med de
eksisterende foreninger og klubber, vi skulle hjælpe - og vi skulle arbejde sammen
med Varde Kulturråd - vi skulle være en del af alt dette.

Vi besluttede at der ikke skulle være faste pladser i bestyrelsen. Derfor har AIF,
Borgerforeningen og Ansager ByUdvikling ikke fast sæde i bestyrelsen - men vi vil
meget gerne at disse organisationer bringer medlemmer på valg til bestyrelsen.
Vi besluttede ligeledes at der ikke skulle udskrives ny kontingent for 2021 - da
medlemmerne ikke havde haft nogle tilbud fra foreningen.
Vi skulle hjælpe til med at synliggøre aktiviteterne i Ansager og omegn –facilitere
information og kommunikation.
Vi vil søge samarbejde med : foredrag, teater,musik, sport, natur, smag, by og
samfund, kirke og menighedsråd osv.(se diagram)
Vi har holdt 2 generalforsamlinger hvor det nye navn og de nye vedtægter blev
godkendt og vedtaget. Vi har holdt 6 bestyrelses møder hvor der er blevet arbejdet
på visioner, vedtægter og mål. Vi har holdt møder med 2-3 foreninger om
samarbejde.
Det vi ikke vil er udelukke personer eller organisationer.
Det vi Vil er samarbejde med alle, komme hos alle, indbyde alle til dialog og
samarbejde.
Thor Knudsen
Formand

