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5.  
Valg af 2 medlemmer til Laugs-Styrelsen 
Viceoldermand Carsten Kastrup og Kassemester Bo Hansen er på valg. Begge modtager genvalg. 
 
 
6. 
Eventuelt  
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------ 
 
Der var et, i forhold til 2010 et anseeligt fremmøde til denne Laugets anden Laugsforsamling.  
 
1. 
 Valg af dirigent. 
Til dirigent valgtes Ridder Hans Kristian Didriksen.  
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at Laugsforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig. 
Laugsforsamlingen var blevet rettidigt varslet i den lokale dagspresse. 
 
  
2.  



Beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år v/ Oldermanden. 
 
Kommentarer til Oldermandens beretning.  
Lauget høstede stor ros for initiativet til Holstebro Kulturvægtere.  
Der var til gengæld ikke stor ros til kommunen for skiltning om Maren på pladsen foran Det Gamle 
Rådhus. Om det virkelig kan passe at et meget værdifuldt kunstværk af Giacometti omtales på så ringe vis. 
En passende præsentation hvor også Kulturvægterne omtales bør opsættes hurtigst muligt. Marens 
Venne-Laug er til disposition med ideer til en passende løsning.  
 
Der blev anket over generne, som Kulturvægterne oplever, når Marens flyverskjul for natten forsinkes af 
vagten som skal forestå nedsænkningen. Kulturvægternes rundering er en stor succes hvor der ofte deltager 
mange både lokale borger og turister. Det er derfor vigtigt at Maren nedsænkes  præcis præcis præcis præcis kl. 21.00. Det skal 
undersøges om sænkningen af Maren kan foretages af Kulturvægterne i den periode hvor de runderer.  
 
Koncerten i Valgmenighedskirken høstede også stor ros. Der blev spurgt om der var planer om at gentage 
denne succes. Oldermanden kunne oplyse, at der allerede nu, i samarbejde med Janne Thomsen og 
repræsentanter fra Valgmenighedskirken planlægges en ny koncert. Styrelsen ser gerne at der skabes en 
tradition for at Lauget medvirker i De Klassiske Dage med en koncert. 
    
 
3. 
Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse v/ Kassemesteren. 
Kassemester forelagde regnskabet – hvorefter Laugsforsamlingen godkendte dette. 
Regnskabet var før forelæggelsen underskrevet af Styrelsen og blev efter godkendelsen underskrevet af 
Dirigenten.  
 
 
4. 
Indkomne forslag . 
 Laugs-Styrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået af Oldermanden. Laugsforsamlingen 
godkendte de foreslåede ændringer.  
 
- der var ikke indkommet andre forslag  
 
 
5.  
Valg af 2 medlemmer til Laugs-Styrelsen 



Viceoldermand Carsten Kastrup og Kassemester Bo Hansen er på valg.  
Viceoldermand og Kassemester blev genvalgt for en ny 2 årig periode. 
 
6.    
Eventuelt  
 Intet – Dirigenten takkede for ”god ro og orden”  
 
 
Referent:  
Laugsstyrelsens Skriver  
Flemming Riddersholm Nielsen. 
 
Bilag:  
Oldermandens beretning  
Vedtægter for Foreningen Marens –Vennelaug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Oldermandens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år Oldermandens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år Oldermandens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år Oldermandens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år –––– på Laugsforsamlingen på Laugsforsamlingen på Laugsforsamlingen på Laugsforsamlingen den 10. marts 2011  den 10. marts 2011  den 10. marts 2011  den 10. marts 2011 

i Maren`s Vennei Maren`s Vennei Maren`s Vennei Maren`s Venne----Laug.Laug.Laug.Laug.    
    

Velkommen til denne anden Laugsforsamling i Maren`s VenneVelkommen til denne anden Laugsforsamling i Maren`s VenneVelkommen til denne anden Laugsforsamling i Maren`s VenneVelkommen til denne anden Laugsforsamling i Maren`s Venne----Laugs forholdsvis korte historie.Laugs forholdsvis korte historie.Laugs forholdsvis korte historie.Laugs forholdsvis korte historie.    
    
Foreningen blev stiftet den 10. juni 2009 Foreningen blev stiftet den 10. juni 2009 Foreningen blev stiftet den 10. juni 2009 Foreningen blev stiftet den 10. juni 2009 –––– så vi har faktisk kun eksisteret i forholdsvis kort tid  så vi har faktisk kun eksisteret i forholdsvis kort tid  så vi har faktisk kun eksisteret i forholdsvis kort tid  så vi har faktisk kun eksisteret i forholdsvis kort tid –––– nemlig 1. år  nemlig 1. år  nemlig 1. år  nemlig 1. år 
og 8 og 8 og 8 og 8 mdr. mdr. mdr. mdr. –––– netop i dag den 10. marts. netop i dag den 10. marts. netop i dag den 10. marts. netop i dag den 10. marts.    
    
Det har været en hektisk tid Det har været en hektisk tid Det har været en hektisk tid Det har været en hektisk tid –––– der har været afholdt 18 der har været afholdt 18 der har været afholdt 18 der har været afholdt 18----20 Laugs20 Laugs20 Laugs20 Laugs----Styrelsesmøder.Styrelsesmøder.Styrelsesmøder.Styrelsesmøder.    
    
Vi har fået vedtægterne på plads og konstitueret os.Vi har fået vedtægterne på plads og konstitueret os.Vi har fået vedtægterne på plads og konstitueret os.Vi har fået vedtægterne på plads og konstitueret os.    



Tidl. borgmester Kaj K. Nielsen blev udnævnt til æresmedlem.Tidl. borgmester Kaj K. Nielsen blev udnævnt til æresmedlem.Tidl. borgmester Kaj K. Nielsen blev udnævnt til æresmedlem.Tidl. borgmester Kaj K. Nielsen blev udnævnt til æresmedlem.    
Etableret bankforbindelseEtableret bankforbindelseEtableret bankforbindelseEtableret bankforbindelse    
Stiftet en personlig kassekreditStiftet en personlig kassekreditStiftet en personlig kassekreditStiftet en personlig kassekredit    
Har fået et webHar fået et webHar fået et webHar fået et web----domænenavndomænenavndomænenavndomænenavn    
Fik efter lange forhandlinger med Giacometti`s arvinger lov til at bruge Maren i vores markedsføring Fik efter lange forhandlinger med Giacometti`s arvinger lov til at bruge Maren i vores markedsføring Fik efter lange forhandlinger med Giacometti`s arvinger lov til at bruge Maren i vores markedsføring Fik efter lange forhandlinger med Giacometti`s arvinger lov til at bruge Maren i vores markedsføring ––––    
mod klækkelig betaling .En betaling der kun dækker de første to år mod klækkelig betaling .En betaling der kun dækker de første to år mod klækkelig betaling .En betaling der kun dækker de første to år mod klækkelig betaling .En betaling der kun dækker de første to år –––– så vi skal snart søge i så vi skal snart søge i så vi skal snart søge i så vi skal snart søge igen.gen.gen.gen.    
Fik egen hjemmeside Fik egen hjemmeside Fik egen hjemmeside Fik egen hjemmeside ––––    www.marenswww.marenswww.marenswww.marens----venner.dkvenner.dkvenner.dkvenner.dk  med uvurderlig hjælp og sponsorat fra Tilsted.(æresmdelem)  med uvurderlig hjælp og sponsorat fra Tilsted.(æresmdelem)  med uvurderlig hjælp og sponsorat fra Tilsted.(æresmdelem)  med uvurderlig hjælp og sponsorat fra Tilsted.(æresmdelem)    
Fik trykt plakater med sponsorat fra Johansen GrafiskFik trykt plakater med sponsorat fra Johansen GrafiskFik trykt plakater med sponsorat fra Johansen GrafiskFik trykt plakater med sponsorat fra Johansen Grafisk    
Har haft store problemer med medlemskontakt og kontiHar haft store problemer med medlemskontakt og kontiHar haft store problemer med medlemskontakt og kontiHar haft store problemer med medlemskontakt og kontingent og støttemedlemsskaber ngent og støttemedlemsskaber ngent og støttemedlemsskaber ngent og støttemedlemsskaber –––– vi arbejder hårdt på at  vi arbejder hårdt på at  vi arbejder hårdt på at  vi arbejder hårdt på at 
forbedre denne meget vigtige del af foreningens fundament og beklager selvfølgelig vores ufuldkomne indsats forbedre denne meget vigtige del af foreningens fundament og beklager selvfølgelig vores ufuldkomne indsats forbedre denne meget vigtige del af foreningens fundament og beklager selvfølgelig vores ufuldkomne indsats forbedre denne meget vigtige del af foreningens fundament og beklager selvfølgelig vores ufuldkomne indsats 
på dette område på dette område på dette område på dette område –––– det kan og skal blive betydeligt bedre. det kan og skal blive betydeligt bedre. det kan og skal blive betydeligt bedre. det kan og skal blive betydeligt bedre.    
    
Hvad vi i øvrigt har beskæftiget oHvad vi i øvrigt har beskæftiget oHvad vi i øvrigt har beskæftiget oHvad vi i øvrigt har beskæftiget os med fremgår af vores på hjemmesiden offentliggjorte referater fra s med fremgår af vores på hjemmesiden offentliggjorte referater fra s med fremgår af vores på hjemmesiden offentliggjorte referater fra s med fremgår af vores på hjemmesiden offentliggjorte referater fra 
samtlige Laugssamtlige Laugssamtlige Laugssamtlige Laugs----Styrelsesmøder Styrelsesmøder Styrelsesmøder Styrelsesmøder –––– så det skal jeg ikke trætte forsamlingen med. så det skal jeg ikke trætte forsamlingen med. så det skal jeg ikke trætte forsamlingen med. så det skal jeg ikke trætte forsamlingen med.    
    
LaugsLaugsLaugsLaugs----Styrelsen afholder sine møder på Schaumburg og mødes altid til disse møder kl. 8.55 så vi kan bivåne Styrelsen afholder sine møder på Schaumburg og mødes altid til disse møder kl. 8.55 så vi kan bivåne Styrelsen afholder sine møder på Schaumburg og mødes altid til disse møder kl. 8.55 så vi kan bivåne Styrelsen afholder sine møder på Schaumburg og mødes altid til disse møder kl. 8.55 så vi kan bivåne 
MaMaMaMarens opstigning fra torvets dyb.rens opstigning fra torvets dyb.rens opstigning fra torvets dyb.rens opstigning fra torvets dyb.    
    
Jeg vil lige kort læse foreningens formål op og så forholde mig til om vi har kunnet leve op hertil i den Jeg vil lige kort læse foreningens formål op og så forholde mig til om vi har kunnet leve op hertil i den Jeg vil lige kort læse foreningens formål op og så forholde mig til om vi har kunnet leve op hertil i den Jeg vil lige kort læse foreningens formål op og så forholde mig til om vi har kunnet leve op hertil i den 
forløbne tidforløbne tidforløbne tidforløbne tid    
    
Vi har været synlige med taler og sang i forbindelse med at Maren kom på Lift, da hun fik sin egen HymVi har været synlige med taler og sang i forbindelse med at Maren kom på Lift, da hun fik sin egen HymVi har været synlige med taler og sang i forbindelse med at Maren kom på Lift, da hun fik sin egen HymVi har været synlige med taler og sang i forbindelse med at Maren kom på Lift, da hun fik sin egen Hymne ne ne ne 
, Marens mærkedag og nu i dag ved Marens Dag., Marens mærkedag og nu i dag ved Marens Dag., Marens mærkedag og nu i dag ved Marens Dag., Marens mærkedag og nu i dag ved Marens Dag.    
        
Vi har igennem lang tid arbejdet med følgende initiativer:Vi har igennem lang tid arbejdet med følgende initiativer:Vi har igennem lang tid arbejdet med følgende initiativer:Vi har igennem lang tid arbejdet med følgende initiativer:    
        
Oprettelse af ”Maren`s Riddere” Oprettelse af ”Maren`s Riddere” Oprettelse af ”Maren`s Riddere” Oprettelse af ”Maren`s Riddere” –––– et korps af 18 borgere som ved 2 et korps af 18 borgere som ved 2 et korps af 18 borgere som ved 2 et korps af 18 borgere som ved 2----3 møder om året skal mødes 3 møder om året skal mødes 3 møder om året skal mødes 3 møder om året skal mødes 
udelukkende omkring egne forslag til nye initiativudelukkende omkring egne forslag til nye initiativudelukkende omkring egne forslag til nye initiativudelukkende omkring egne forslag til nye initiativer og arrangementer til gavn og glæde for Holstebro og vore er og arrangementer til gavn og glæde for Holstebro og vore er og arrangementer til gavn og glæde for Holstebro og vore er og arrangementer til gavn og glæde for Holstebro og vore 
gæster. Disse Riddere har modtaget deres udnævnelse. Der er produceret Ridderkapper af de dygtige gæster. Disse Riddere har modtaget deres udnævnelse. Der er produceret Ridderkapper af de dygtige gæster. Disse Riddere har modtaget deres udnævnelse. Der er produceret Ridderkapper af de dygtige gæster. Disse Riddere har modtaget deres udnævnelse. Der er produceret Ridderkapper af de dygtige 
syersker fra Holstebro Aktivitetscenter. Ridderne har selv betalt for disse kappersyersker fra Holstebro Aktivitetscenter. Ridderne har selv betalt for disse kappersyersker fra Holstebro Aktivitetscenter. Ridderne har selv betalt for disse kappersyersker fra Holstebro Aktivitetscenter. Ridderne har selv betalt for disse kapper    
Vi har fået tilVi har fået tilVi har fået tilVi har fået tilladelse til at bruge den gamle byrådssal til formålet ladelse til at bruge den gamle byrådssal til formålet ladelse til at bruge den gamle byrådssal til formålet ladelse til at bruge den gamle byrådssal til formålet –––– de første møder har været afholdt og flere  de første møder har været afholdt og flere  de første møder har været afholdt og flere  de første møder har været afholdt og flere 
ideer er allerede på vej. Den Gl. Byrådssal er åben for offentligheden ved Riddernes møder. Ridderne har ideer er allerede på vej. Den Gl. Byrådssal er åben for offentligheden ved Riddernes møder. Ridderne har ideer er allerede på vej. Den Gl. Byrådssal er åben for offentligheden ved Riddernes møder. Ridderne har ideer er allerede på vej. Den Gl. Byrådssal er åben for offentligheden ved Riddernes møder. Ridderne har 
fået deres eget Rådsreglement.fået deres eget Rådsreglement.fået deres eget Rådsreglement.fået deres eget Rådsreglement.    
Navnene på Marens RidNavnene på Marens RidNavnene på Marens RidNavnene på Marens Riddere vil kunne ses på Laugets hjemmeside dere vil kunne ses på Laugets hjemmeside dere vil kunne ses på Laugets hjemmeside dere vil kunne ses på Laugets hjemmeside www.marenswww.marenswww.marenswww.marens----venner.dkvenner.dkvenner.dkvenner.dk    ------------    
    
Vi har taget initiativ til oprettelse af Holstebro KulturvægterVi har taget initiativ til oprettelse af Holstebro KulturvægterVi har taget initiativ til oprettelse af Holstebro KulturvægterVi har taget initiativ til oprettelse af Holstebro Kulturvægter----korps, som til en ny sang og musik går af en korps, som til en ny sang og musik går af en korps, som til en ny sang og musik går af en korps, som til en ny sang og musik går af en 
fastlagt rute i den indre by og undefastlagt rute i den indre by og undefastlagt rute i den indre by og undefastlagt rute i den indre by og undervejs holder øje med og fortælle om vores mange kunstværker i det åbne rvejs holder øje med og fortælle om vores mange kunstværker i det åbne rvejs holder øje med og fortælle om vores mange kunstværker i det åbne rvejs holder øje med og fortælle om vores mange kunstværker i det åbne 



rum. Udgangspunkt for vægterturen er Maren og der sluttes af ved Maren. Tidl. politiinspektør Niels rum. Udgangspunkt for vægterturen er Maren og der sluttes af ved Maren. Tidl. politiinspektør Niels rum. Udgangspunkt for vægterturen er Maren og der sluttes af ved Maren. Tidl. politiinspektør Niels rum. Udgangspunkt for vægterturen er Maren og der sluttes af ved Maren. Tidl. politiinspektør Niels 
Jørgen Lundsgaard er blevet leder af dette nye korps. Vi regnede med opstart juli og Jørgen Lundsgaard er blevet leder af dette nye korps. Vi regnede med opstart juli og Jørgen Lundsgaard er blevet leder af dette nye korps. Vi regnede med opstart juli og Jørgen Lundsgaard er blevet leder af dette nye korps. Vi regnede med opstart juli og august august august august –––– hver dag dog  hver dag dog  hver dag dog  hver dag dog 
ikke søndage. Dette kom til at holde stik. Kulturvægterne er nu blevet organiseret i en selvstændig forening ikke søndage. Dette kom til at holde stik. Kulturvægterne er nu blevet organiseret i en selvstændig forening ikke søndage. Dette kom til at holde stik. Kulturvægterne er nu blevet organiseret i en selvstændig forening ikke søndage. Dette kom til at holde stik. Kulturvægterne er nu blevet organiseret i en selvstændig forening 
med egen bestyrelse og med Niels Jørgen Lundsgård som formand og de har i juli og august 2 vægtere ad med egen bestyrelse og med Niels Jørgen Lundsgård som formand og de har i juli og august 2 vægtere ad med egen bestyrelse og med Niels Jørgen Lundsgård som formand og de har i juli og august 2 vægtere ad med egen bestyrelse og med Niels Jørgen Lundsgård som formand og de har i juli og august 2 vægtere ad 
gangen gået deres rute gangen gået deres rute gangen gået deres rute gangen gået deres rute og har fortalt og har fortalt og har fortalt og har fortalt –––– via en lygteformet båndmaskine udlånt af B&O  via en lygteformet båndmaskine udlånt af B&O  via en lygteformet båndmaskine udlånt af B&O  via en lygteformet båndmaskine udlånt af B&O –––– på dansk, tysk og  på dansk, tysk og  på dansk, tysk og  på dansk, tysk og 
engelsk om de forskellige skulpturer i gadebilledet. Flere personer har været behjælpelige med engelsk om de forskellige skulpturer i gadebilledet. Flere personer har været behjælpelige med engelsk om de forskellige skulpturer i gadebilledet. Flere personer har været behjælpelige med engelsk om de forskellige skulpturer i gadebilledet. Flere personer har været behjælpelige med 
oversættelserne og indtalingen og ruten samt tekstomtalen er lavet og tilretteloversættelserne og indtalingen og ruten samt tekstomtalen er lavet og tilretteloversættelserne og indtalingen og ruten samt tekstomtalen er lavet og tilretteloversættelserne og indtalingen og ruten samt tekstomtalen er lavet og tilrettelagt af kulturformidler Peter agt af kulturformidler Peter agt af kulturformidler Peter agt af kulturformidler Peter 
Haarby fra Kunstmuseet. Vægterne er udstyret med flotte kapper og hovedbeklædning designet og syet af Haarby fra Kunstmuseet. Vægterne er udstyret med flotte kapper og hovedbeklædning designet og syet af Haarby fra Kunstmuseet. Vægterne er udstyret med flotte kapper og hovedbeklædning designet og syet af Haarby fra Kunstmuseet. Vægterne er udstyret med flotte kapper og hovedbeklædning designet og syet af 
AnneAnneAnneAnne----Louise Kjøge . De bærer også Morgenstjerne fabrikeret af Børge Jensen Louise Kjøge . De bærer også Morgenstjerne fabrikeret af Børge Jensen Louise Kjøge . De bærer også Morgenstjerne fabrikeret af Børge Jensen Louise Kjøge . De bærer også Morgenstjerne fabrikeret af Børge Jensen –––– samt lygter. Over 1400  samt lygter. Over 1400  samt lygter. Over 1400  samt lygter. Over 1400 
mennesker har deltaget påmennesker har deltaget påmennesker har deltaget påmennesker har deltaget på disse ture  disse ture  disse ture  disse ture –––– godt gået. Der er via kommunen blevet produceret turistfoldere på  godt gået. Der er via kommunen blevet produceret turistfoldere på  godt gået. Der er via kommunen blevet produceret turistfoldere på  godt gået. Der er via kommunen blevet produceret turistfoldere på 
tysk, engelsk og dansk og disse er blevet distribueret til relevante destinationer. Der har ligeledes været en tysk, engelsk og dansk og disse er blevet distribueret til relevante destinationer. Der har ligeledes været en tysk, engelsk og dansk og disse er blevet distribueret til relevante destinationer. Der har ligeledes været en tysk, engelsk og dansk og disse er blevet distribueret til relevante destinationer. Der har ligeledes været en 
fyldig presseomtale, turistsider i aviser m.v. fyldig presseomtale, turistsider i aviser m.v. fyldig presseomtale, turistsider i aviser m.v. fyldig presseomtale, turistsider i aviser m.v.     
    
Kommunens nye ErKommunens nye ErKommunens nye ErKommunens nye Erhvervshvervshvervshvervs---- og Turismeudvalg fik en ansøgning om opstartsstøtte til Kulturvægterne og  og Turismeudvalg fik en ansøgning om opstartsstøtte til Kulturvægterne og  og Turismeudvalg fik en ansøgning om opstartsstøtte til Kulturvægterne og  og Turismeudvalg fik en ansøgning om opstartsstøtte til Kulturvægterne og 
den blev imødekommet. Tak for det.den blev imødekommet. Tak for det.den blev imødekommet. Tak for det.den blev imødekommet. Tak for det.    
Vi har ad 2 gange foreslået Teknisk Udvalg et navn til pladsen hvor Maren står for at GPSèr m.v. kan Vi har ad 2 gange foreslået Teknisk Udvalg et navn til pladsen hvor Maren står for at GPSèr m.v. kan Vi har ad 2 gange foreslået Teknisk Udvalg et navn til pladsen hvor Maren står for at GPSèr m.v. kan Vi har ad 2 gange foreslået Teknisk Udvalg et navn til pladsen hvor Maren står for at GPSèr m.v. kan 
finde hvor hun stårfinde hvor hun stårfinde hvor hun stårfinde hvor hun står–––– først ”Marens Tor først ”Marens Tor først ”Marens Tor først ”Marens Torv” v” v” v” –––– afslag afslag afslag afslag    
Så Alberto Giacometti`s Plads Så Alberto Giacometti`s Plads Så Alberto Giacometti`s Plads Så Alberto Giacometti`s Plads –––– også afslag  også afslag  også afslag  også afslag ---------------- vi fortsætter med idèudvikling her og vil gerne høre jeres  vi fortsætter med idèudvikling her og vil gerne høre jeres  vi fortsætter med idèudvikling her og vil gerne høre jeres  vi fortsætter med idèudvikling her og vil gerne høre jeres 
mening herom.mening herom.mening herom.mening herom.    
Vi udbyder fotostater af Maren til salg med og uden indramning.Vi udbyder fotostater af Maren til salg med og uden indramning.Vi udbyder fotostater af Maren til salg med og uden indramning.Vi udbyder fotostater af Maren til salg med og uden indramning.    
Siden sidste Laugsforsamlingsmøde den 10. marts 2010 har dSiden sidste Laugsforsamlingsmøde den 10. marts 2010 har dSiden sidste Laugsforsamlingsmøde den 10. marts 2010 har dSiden sidste Laugsforsamlingsmøde den 10. marts 2010 har der været følgende arrangementer:er været følgende arrangementer:er været følgende arrangementer:er været følgende arrangementer:    
Den 19.juni 2010 (Marens Mærkedag)  Den 19.juni 2010 (Marens Mærkedag)  Den 19.juni 2010 (Marens Mærkedag)  Den 19.juni 2010 (Marens Mærkedag)  ---- der var tale af Borgmester H.C.Østerby , snigpræmiere på  der var tale af Borgmester H.C.Østerby , snigpræmiere på  der var tale af Borgmester H.C.Østerby , snigpræmiere på  der var tale af Borgmester H.C.Østerby , snigpræmiere på 
Kulturvægterne og deres vægtersang og ”BuggeKulturvægterne og deres vægtersang og ”BuggeKulturvægterne og deres vægtersang og ”BuggeKulturvægterne og deres vægtersang og ”Bugge----Trio” spillede hård rock.Trio” spillede hård rock.Trio” spillede hård rock.Trio” spillede hård rock.    
 Den 2. oktober (Klassiske Dage) Den 2. oktober (Klassiske Dage) Den 2. oktober (Klassiske Dage) Den 2. oktober (Klassiske Dage)–––– et tilløbsstykke  et tilløbsstykke  et tilløbsstykke  et tilløbsstykke –––– en p en p en p en propfyldt Valgmenighedskirke, hvor der var ropfyldt Valgmenighedskirke, hvor der var ropfyldt Valgmenighedskirke, hvor der var ropfyldt Valgmenighedskirke, hvor der var 
koncert for Maren med to fremragende solister der alene og sammen spillede Bach , nemlig Janne Thomsen koncert for Maren med to fremragende solister der alene og sammen spillede Bach , nemlig Janne Thomsen koncert for Maren med to fremragende solister der alene og sammen spillede Bach , nemlig Janne Thomsen koncert for Maren med to fremragende solister der alene og sammen spillede Bach , nemlig Janne Thomsen 
og Andreas Brantelid.og Andreas Brantelid.og Andreas Brantelid.og Andreas Brantelid.    
Der henvises i øvrigt til den nærmere omtale heraf på hjemmesiden og i pressen.Der henvises i øvrigt til den nærmere omtale heraf på hjemmesiden og i pressen.Der henvises i øvrigt til den nærmere omtale heraf på hjemmesiden og i pressen.Der henvises i øvrigt til den nærmere omtale heraf på hjemmesiden og i pressen.    
        
HvervniHvervniHvervniHvervning af nye medlemmer og støttemedlemsskaber intensiveres kraftigt i den nærmeste tid. ng af nye medlemmer og støttemedlemsskaber intensiveres kraftigt i den nærmeste tid. ng af nye medlemmer og støttemedlemsskaber intensiveres kraftigt i den nærmeste tid. ng af nye medlemmer og støttemedlemsskaber intensiveres kraftigt i den nærmeste tid.     
 Vores nye vicekassemester er her en uvurderlig hjælp. Vores nye vicekassemester er her en uvurderlig hjælp. Vores nye vicekassemester er her en uvurderlig hjælp. Vores nye vicekassemester er her en uvurderlig hjælp.    
 Der er ifølge vore vedtægter to af Laugsstyrelsens medlemmer på valg i år. Bestyrelsen foreslår genvalg af  Der er ifølge vore vedtægter to af Laugsstyrelsens medlemmer på valg i år. Bestyrelsen foreslår genvalg af  Der er ifølge vore vedtægter to af Laugsstyrelsens medlemmer på valg i år. Bestyrelsen foreslår genvalg af  Der er ifølge vore vedtægter to af Laugsstyrelsens medlemmer på valg i år. Bestyrelsen foreslår genvalg af 
dem begdem begdem begdem begge.ge.ge.ge.    
Foreningens økonomi vil blive omtalt ved regnskabsaflæggelsen.Foreningens økonomi vil blive omtalt ved regnskabsaflæggelsen.Foreningens økonomi vil blive omtalt ved regnskabsaflæggelsen.Foreningens økonomi vil blive omtalt ved regnskabsaflæggelsen.    
Der er også forslag fra Laugsstyrelsen om justering af vedtægterne.Der er også forslag fra Laugsstyrelsen om justering af vedtægterne.Der er også forslag fra Laugsstyrelsen om justering af vedtægterne.Der er også forslag fra Laugsstyrelsen om justering af vedtægterne.    
Jeg takker Viceoldermand Carsten Kastrup, Kassemester Bo Hansen, vicekassemester Ib Schultz Jeg takker Viceoldermand Carsten Kastrup, Kassemester Bo Hansen, vicekassemester Ib Schultz Jeg takker Viceoldermand Carsten Kastrup, Kassemester Bo Hansen, vicekassemester Ib Schultz Jeg takker Viceoldermand Carsten Kastrup, Kassemester Bo Hansen, vicekassemester Ib Schultz 
Rasmussen og Skriver FlemmingRasmussen og Skriver FlemmingRasmussen og Skriver FlemmingRasmussen og Skriver Flemming Riddersholm Nielsen  og vores dygtige ”webmoster” Inger Ørgaard  Riddersholm Nielsen  og vores dygtige ”webmoster” Inger Ørgaard  Riddersholm Nielsen  og vores dygtige ”webmoster” Inger Ørgaard  Riddersholm Nielsen  og vores dygtige ”webmoster” Inger Ørgaard 
Jensen for rigtig godt samarbejde og endelig også en stor tak til vores mange samarbejdspartnere.Jensen for rigtig godt samarbejde og endelig også en stor tak til vores mange samarbejdspartnere.Jensen for rigtig godt samarbejde og endelig også en stor tak til vores mange samarbejdspartnere.Jensen for rigtig godt samarbejde og endelig også en stor tak til vores mange samarbejdspartnere.    



Og hermed overlader jeg min beretning til forsamlingens drøftelse.Og hermed overlader jeg min beretning til forsamlingens drøftelse.Og hermed overlader jeg min beretning til forsamlingens drøftelse.Og hermed overlader jeg min beretning til forsamlingens drøftelse.    
    
Jens Otto NystrupJens Otto NystrupJens Otto NystrupJens Otto Nystrup    
OldermaOldermaOldermaOldermandndndnd    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtægter for foreningen ”Maren`s VenneVedtægter for foreningen ”Maren`s VenneVedtægter for foreningen ”Maren`s VenneVedtægter for foreningen ”Maren`s Venne----Laug”.Laug”.Laug”.Laug”. 
 

§ 1. 
Foreningens navn er ”Maren`s Venne-Laug.” 

§ 2. 
Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 

§ 3. 
Foreningens faste mødested er Hotel Schaumburg i Holstebro. 

§ 4. 
Foreningens formål er følgende: 
• At værne, promovere og løbende festligholdelse mærkedage for Alberto Giacometti`s skulptur ”Kvinde 



på Kærre” (”Maren”). Foreløbige mærkedage vil være den 10. Marts (datoen for Skulpturens afsløring i 
Holstebro og den 19. Juni (datoen for Skulpturens genplacering på pladsen foran det gamle rådhus). 
Mærkedagenes konkrete festligholdelse finder sted lørdage om formiddagen tæt på disse datoer efter Laugs-
Styrelsens nærmere beslutning. 
• At være arrangør/medarrangør af diverse yderligere arrangementer omkring ”Maren” i form af 
tilrettelæggelse og afvikling af lokale begivenheder, der på sober og fornøjelig vis kan medvirke til at skabe 
livsglæde og samvær for Holstebro Kommunes borgere og gæster fra nær og fjern. 
• At begivenhederne i videst mulig omfang tilrettelægges og afvikles i samarbejde med Holstebro 
Kommune, Handelsstandsforeningen, Turistkontoret samt øvrige foreninger i kommunen. 
• At medvirke til udbredelse af kendskabet til Holstebro Kommune ved under fornøjelige og værdige 
former, at optage såvel Kommunens borgere som udenlandske og indenlandske gæster i Venne-Lauget. 
• At hylde og om muligt økonomisk støtte personer eller organisationer, der har gjort en særlig fortjenstfuld 
og uegennyttig indsats af humanitær, social eller kulturel karakter. 

§ 5. 
Som laugsmedlem kan optages enhver uberygtet mand eller kvinde, som er dansk eller ven af Danmark 
fyldt18 år. 
Medlemskab er gældende, når betingelserne i § 7 er opfyldt. 

§ 6.  
Laugs-Medlemmerne har ret til ved Laugssammenkomster—at medtage ledsager selv om vedkommende ikke 
er medlem ligesom gæster kan indbydes. 

§ 7. 
Ved indtrædelse i Lauget betales en ydelse/kontingent. Årsydelsen/kontingentet efter stiftelsesåret 
erlægges hvert år i januar måned og er noget Laugsmedlem i restance efter årets udløb udelukkes den 
pågældende automatisk af Lauget. 
Kontingentet for personligt medlemskab for 2009 fastsættes til 67 kr. svarende til 1.kr. pr år siden 
kunstneren Alberto Giacometti skabte skulpturen i året 1942. 
Kontingentet vil herefter være at regulere med 1.kr. pr. år. 
Medlemskab kan også tegnes af private foreninger, organisationer og private firmaer m.v. Årskontingentet 
vil her være 5 gange kontingentstørrelsen for personligt medlemskab af Lauget. 
Medlemskab er gyldigt så snart kontingentindbetaling er registreret. 
Efter at udgifterne til Laugets forvaltning er afholdt hensættes en del af overskuddet på en særlig 
aktivitetskonto. 

§ 8. 
Lauget ledes af Laugs-Styrelsen, der består af 4 personer. Hvert år er 2 af disse på valg på 



Laugsforsamlingen. Genvalg kan finde sted. 
Laugs-Styrelsen konstituerer sig selv med Oldermand, Viceoldermand Kassemester og Skriver. I 
tilfælde af stemmelighed er Oldermandens stemme udslagsgivende 

§ 9.  
 Laugsforsamlingen er Laugets officielle generalforsamling og afholdes i marts måned – så vidt muligt den 
10. Marts – datoen for ”Marens” officielle afsløring i 1966. 
Der indkaldes hertil med mindst 14 dages varsel i den lokale presse. 
På Laugsforsamlingen forelægger Oldermandenberetning om Laugets virksomhed i det forløbne år og 
Kassemesteren forelægger det af revisor gennemgåede og af Laugsstyrelsen underskrevne 
årsregnskab(driftsregnskab og status) til Laugsforsamlingens godkendelse. Jfr. dog § 10 og § 13. 
Endvidere kan Laugsforsamlingen behandle ethvert spørgsmål af interesse for Lauget, såfremt det er 
fremsendt til Oldermanden senest 7 dage før Laugsforsamlingen. 
Ekstraordinær Laugsforsamling kan indkaldes, hvis Laugs-Styrelsen finder det nødvendigt eller hvis 
mindst 50 Laugs-medlemmer overfor Laugs-Styrelsen skriftligt forlanger det vedlagt en begrundet 
dagsorden. 

§ 10.  
Laugets regnskab- og funktionsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode vil dog være fra stiftelsesdatoen til 31.12.2010  
Årsregnskabet(driftsregnskab og status) skal før den ordinære Laugsforsamling være gennemgået af en 
statsautoriseret eller registreret revisor og underskrevet af Laugs-Styrelsen. 

§ 11. 
Lauget forpligtes ved underskrift af: 
Hele Laugs-Styrelsen eller Oldermand plus Kassemester. 
Laugs-Styrelsen kan meddele prokura til at modtage indbetalinger og til at betale påtagne eller godkendte 
forpligtelser. 
Lauget hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue og der påhviler ikke Laugets 
medlemmer eller medlemmer af Laugs-Styrelsen nogen form for personlig hæftelse for Laugets 
gældsforpligtelser. 

Æresmedlemmer kan udnævnes af Laugs-Styrelsen. Æresmedlemmer er fritaget for at betale kontingent. 

 

§ 12. 
Denne Laugs-vedtægt kan kun ændres på en Laugsforsamling når 3/5 af de fremmødte laugsmedlemmer 



stemmer herfor ligesom Lauget kun kan opløses på en sådan, når over halvdelen af de fremmødte stemmer 
derfor. En Laugsforsamling kan altid træffe beslutning uanset hvor mange laugsmedlemmer, der er mødt. 
En beslutning om opløsning af Lauget skal dog altid efterfølgende behandles på en ekstraordinær 
Laugsforsamling. 
I tilfælde af Laugets opløsning tilfalder formuen Holstebro Kommune til udlodning blandt kommunens 
kulturelle foreninger. 

§ 13. 
Nedenstående stiftere af foreningen udgør Laugs-Styrelsen frem til den  ordinære Laugsforsamling i 
marts måned 2011. 
Første ordinære Laugsforsamling afholdes i marts måned 2010. 
Således vedtaget på det stiftende møde på Hotel Schaumburg  
Holstebro den 10. juni 2009 og med senere ændringer fra Laugsforsamlingen i 2010 og seneste ændring fra 
Laugssamlingen d.10. marts 2011. 

 
Stifternes underskrifter 

Carsten Kastrup       
Flemming Riddersholm Nielsen 
Bo Hansen 
Jens Otto Nystrup 

 

 
 
 
 
 
 


