Marens VenneLaug
Laugsforsamling 18.03.2019 kl. 16:00 – Hotel Schaumburg
1.Velkomst ved formand Bent Tilsted
Formanden bød velkommen
2. Valg af Dirigent
Søren Pedersen blev valgt som dirigent
3. Beretning om Laugets virke i det forløbne år/Formanden
Siden generalforsamlingen sidste år i marts 2018 har Marens VenneLaug været under
forandring og udvikling.
Jeg modtog valg Cl Styrelsen for Marens VenneLaug sidste år i marts måned eEer
oldermand Jens OGo Nystrup ikke længere ønskede at stå i spidsen for lauget siden
sCEelsen 31.12.2010. Derfor vil jeg indlede denne beretning med en stor TAK for Jens
OGos arbejdsindsats gennem mange år Cl fordel for Holstebro og vor kultur i byen ikke mindst med at øge kendskabet Cl vor smukke pige Maren.
EEer min indtræden i Styrelsen i det Cdlige forår i 2018 blandt de mere erfarne
medlemmer drøEede vi fremCden for Marens VenneLaug eEer sidste års
generalforsamling, hvor programmet indeholdt en nedlæggelse af lauget. Det betød,
at vi måGe revurdere mange Cng og handlinger, som Styrelsen havde havde
fokuseret på som de vigCgste gennem laugets leveCd.
Vi blev enige om, at de unge i Hostebro Kommune. Bør have større kendskab Cl byens
vigCgste skulptur som kulturby. Derfor tog vi kontakt Cl de unge 3-g´ere,
gymnasiernes ledelse og rektorer for at indgå samarbejde om at Maren på
dagsorden.
Vi er indgået i tæGere dialog med Holstebro Kommunes Kulturafdeling med direktør,
formand, kulturchef etc. Desuden har vi fundet det naturligt at skabe yderligere
samarbejde med DTA, Dansk TalentAkadmi, Holstebro Kunstmuseums nye direktør og
mange ﬂere, der arbejder posiCvt for kulturen i kommunen. Vi er blevet rigCg godt
modtaget alle steder.
Anerkendelsen var ikke bare alene ord - men også i kontanter Cl Marens VenneLaug
og vort arbejde, således har vi modtaget 10.000 kr. fra Holstebro Kommune Cl
arbejdet.

Maren ved motorvejen
Styrelsen har arbejdet akCvt for at få Maren synligt ved den nye Holstebromotorvej.
Vi har på eget iniCaCv udarbejdet konkret forslag med graﬁsk udførelse af et
turistskilt Cl opsætning ved motorvejen. Det er sendt Cl Holstebro Kommune - Cl
kulturdirektøren og formanden for de poliCske valgte i kommunen i Kulturudvalget.
Vi håber det får en posiCv behandling. Vort forslag kan naturligvis ses online på
websites www.marensvenner.dk
NyNg Info
Vi har fået opdateret vor hjemmeside. Og vi vil fortsat udvikle sitet, således ﬂest
mulige nyZge informaConer om Lauget alCd vil være at ﬁnde online. Vort ansigt
udadCl. Desuden har vi været heldig, at en af vore sponsorer ha taget ansvar for
FaceBook med Marens Venner, hvor jeg kun kan opfordre alle Cl at dele deGe
budskab med alle, således vi fortsat udvikles og andre får øget kendskab Cl vort
arbejde og Cl Marens fortræﬀeligheder.
Tema for Holstebro Kommunes unge blev en central akCvitet for Marens VenneLaug i
2018.
Årets gang - studenterne.
KYS DIN MAREN
Styrelsen blev i foråret 2018 enige om, at vi bør satse mere på de unge og Maren,
således at kendskabsgraden Cl Alberte GiocommeCs berømte skulptur i byen hæves
betydeligt. Her satsede vi helt præcist på årets studenter og deres afslutning af
studiet på alle kommunens tre gymnasielle linier på STX, HandelsGymnasium og UCH.
Vi ﬁk lov Cl at præsentere og fortælle om Maren Cl omkring 250-300 studenter, som
ﬁk overrakt KulturDiplomer med fortællingen om Maren.
Vi ﬁk oldermand Jens OGo Cl at holde en oplysende og underholdende story Telling
for de unge Clhørere.
Ref. Fra generalforsamling
Klassiske Dage
Marens VenneLaug støGede i 2018 Klassiske Dage i Holstebro og ﬁk Cl gengæld
stortartet underholdning på gaden med ﬂere gange dans og dejlig musik ved
skulpturen lørdag formidag - med video Cl websites.
Se videoen er optage af fotograf Ole Mortensen
Hyldest Wl Maren - “Carl og Maren”

Special appearance: Harald Haugaard
Anders Mogensen, jazz trommeslager, Black Box Dance Company ved Marie Brolin
Tani og MGK- MidtVest
Pink lørdag i Holstebro gågade får sit helt eget præg i 2018, idet Carl Nielsen og
folkemusikken omkring ham arrangeres af Anders Mogensen for de dygCgste
musikelever fra Midt- og Vestjylland og den markante folkemusiker Harald Haugaard
sæGer kronen på værket med sine fabulerende violintoner.
Den verdenskendte koreograf Marie Brolin Tani skaber med sine topprofessionelle
dansere en unik koreograﬁ Cl Anders Mogensens musik.
KulturVægternes akWvitet
KulturVægterne er blevet en mere synlig del af Marens VenneLaug det seneste år.
Vores Website fortæller det ganske enkelt med fakta om KulturVægterne. Og jeg kan
kun opfordre alle Cl at bruge KulturVægterne og deres markedsføring af kulturen i
byen. Jeg har været heldig at blve inviteret med Cl KulturVægternes bør fra
Vennelaugets side gør vort ypperligste for at skabe endnu bedre kendskab Cl de
herlige KulturVægtere i vor by og deres frivillige arbejdsindsats.
Nye sponsorer - Tak
Uden sponsorer Cl Mens VenneLaug ingen større akCvitet.
Holstebro Kommune
Fotograf Ole Mortensen i Hjerm og Holstebro - tak for video og fotos
HMV-Print i Vinderup - tak for tryk af foldere
DigitalPrint i Pandrup - tak for layout og tegnestuearbejde
Helles Blomster - tak for blomster Cl Maren ved markeringer
C.F. Seifert A/S i København - tak for studenterhuer i alle farver Cl alle gymnasielle
retninger
Sanger Dorthe Kollo i Bremen i Tyskland
Hotel Schaumburg i Holstebro
Tilsted & Co - for rådgivning og tålmodighed….
Tak Wl
Marens VennersStyrelse og Styrelsens webmaster. Tak for samarbejde i 2018. Vi har
afviklet ﬂere gode møder, hvor vi sammen har aEalt nye retningslinier for laugets
fremCdige arbejde.
Hermed overlader jeg formandsberetning Cl generalforsamlingens vurdering samCdig

jeg indsCller oldermanden Jens OGo Cl æresmedlem af Marens VenneLaug.
Formandens beretning blev godkendt.
4. Regnskabet ved kasserer Niels Jørgen Lundsgaard
Regnskabet indeholder få posteringer. Disse blev gennemgået, og godkendt.
Laugsstyrelsen blev anmodet om at sikre lavest mulig omkostninger Cl udarbejdelse
af regnskab, deGe vil formodentlig bevirke en Clpasning af vedtægterne.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag
6. Valg af 2 medlemmer – På valg er Niels J. Lundsgaard og Carsten Kastrup
Niels Jørgen Lundsgaard blev genvalgt – Carsten Kastrup blev genvalgt såfremt han
ønsker deGe.
7. Eventuelt
Laugsstyrelsen skal overveje hvorledes medlemskab af Lauget gøres mere
Clgængeligt. Samt overveje evt. Cltag for Laugets medlemmer.
Det blev foreslået at Laugsstyrelsen vurderer ændringer/Clpasninger i Laugets
Vedtægter.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Fraværende
Carsten Kastrup

