
Referat fra årsmøde i Teltlaug d. 1/4-2020 

Mødet blev afholdt visuelt via Microsoft Teams, da Coronavirus umuliggjorde fysisk samling. 

Fremmødte: John, Søren, Henrik, Mogens, Hanne Marie, Per, Thomas og med kortvarige besøg fra 

Annemette og Henning ☺ 

Referent: Thomas  

Dagsorden: 

1) Kort beretning fra Oldermanden  

2) Fremtiden for teltet – jura/godkendelse 

3) Organisering af teltlauget 

 

1) Kort beretning fra Oldermanden 

Der har i 2018 været 5 opsætninger inklusive Sinding Byfest, hvilket har indbragt 18.792 kr. Heraf 4 

kendte, tilbagevendende kunder. En af disse faste kunder, Kannikgården i Linå, er nedlagt og bestiller 

ikke opsætning fremover.  

Der er pt. planlagt 3 opsætninger 2020: Sinding Byfest 12/13. juni, Bryllup i Sorring 15/8, Gjessø 

Sommerfest 21/8. Desuden har Rock på Økogården efterspurgt teltet 21/8.  

 

2) Fremtiden for teltet – jura/godkendelse 

Gjessø Sommerfest skal søge Silkeborg Kommune om byggetilladelse til opstilling af teltet og skal til 

ansøgningen bruge et certifikat på teltet, der dokumenterer Styrke- og brandsikring.  

Teltet er ikke certificeret, og der pågår en proces med at få dette på plads. En certificering sikrer, at der 

ikke skal søges byggetilladelse, hver gang teltet skal stilles op. Hanne Marie og Annemette er 

tovholdere på processen med at undersøge jura, indhente tilbud fra Teknologisk Institut og få en 

arkitekt til at tegne teltet op. Måske kan teltproducenten Duratex AS/Duratex Nordic hjælpe? 

 

Der var udbredt opbakning til at få certificeringen på plads, også selvom det koster et til to års 

indtjening. Det endelige tilbud forelægges teltlauget, inden der træffes endelig beslutning om, hvorvidt 

vi vil gennemføre certificeringen. 

 

Gjessø Sommerfest har fået at vide, at vi arbejder på sagen, og beder om en status i løbet af de næste 

14 dage. Såfremt det ikke skulle falde på plads, og Gjessø vælger en anden teltudlejer, tager vi fat i Rock 

på Økogården, der også var interesseret i teltet samme dato. 

 

3) Organisering af teltlauget 

Nuværende oldermand John Gammelgaard ønsker ikke at fortsætte. Deltager gerne i opsætninger. 

Det foreslås, at Teltlauget organiseres som en selvstændig forening med en bestyrelse. 

Generalforsamling placeres sammen med de øvrige foreningers generalforsamling i februar under 

Forsamlingshuset. Der nedsættes en midlertidig bestyrelse på 3 mand (Henrik Berntsen, Mogens Krogh, 

Thomas Ravn Jakobsen), der varetager koordineringsfunktionen, indkalder teltbrødre, sikrer forplejning 

mm. samt varetager arbejdet med at få certificering på plads sammen med Hanne Marie og 

Annemette. Bestyrelsen vælger selv ny Oldermand. 

 



Det blev understreget, at nedsættelsen af en egentlig bestyrelse kun er at betragte som en formalitet - 

og ikke noget, der skal afskrække nuværende eller kommende teltbrødre fra at deltage i arbejdet. 

Teltlauget forbliver en social aktivitet, der arbejder for byens fælles bedste.  

Thomas indkalder snarest Henrik og Mogens til nyt Teamsmøde. 


