
Temas - Gulbenes Sadraudzības biedrība

Referāts

Ārkārtas kopsapulce ceturtdien, 2021. gada 26. augustā plkst. 19.30 Toftebjergas Tautasnamā

Dalībnieki: 9 (visi ar balsstiesībām)

Sakarā ar biedrības priekšsēdētāja Nilsa Uldēla absenci dalībniekus uzrunāja priekšsēdētāja vietnieks Ōle Pe-
dersens.

1. Sapulces vadītāja ievēlēšana – vadība izvirza Nilsu Šjēringu.
Nilss Šjērings tika ievēlēts par sapulces vadītāju un atzina, ka sapulce sasaukta pēc noteikumiem. Līdz ar to  šī 
ārkārtas kopsapulce tika atzīta par derīgu un legālu.

2. Vadības ziņojums par biedrības aktivitātēm kopš gadskārtējās kopsapulces. 

Biedrības priekšsēdētāja vietnieks Ōle Pedersens priekšsēdētāja Nilss Uldēla-Jesena (Niels Uldall-Jessen) vārdā 
stāstīja par biedrības darbību šajā posmā. No stāstījuma: 

«Gadskārtējajā kopsapulcē 2021. gada 9. jūnijā vienbalsīgi tika nolemts, ka Sadraudzības biedrība pašlikvidē-
sies, un sadraudzības aktivitātes ar Gulbenes novadu tiks pārtrauktas sakarā ar iedzīvotāju un biedrību atbal-
sta trūkumu Temas agrākajā komūnā kā arī tādēļ, ka trūkst politiska un ekonomiska atbalsta no Silkeborgas 
komūnas.

10. jūlijā tika Gulbenes domei tika nosūtīta vēstule par Sadraudzības biedrības pašlikvidēšanos un sadraudzī-
bas aktivitāšu pārtraukšanu ar Gulbenes novadu. 4. augustā saņēmām Gulbenes domes priekšsēdētāja Anda 
Caunīša atbildi, kurā izteikta sapratne. Vienlaikus viņš novērtē gandrīz 30 gadus ilgās sadraudzības ieguvumus, 
iepazīstot citu kultūru un komunālās administrēšanas praksi kā arī to, ka bērniem un skolotājiem ir bijusi ie-
spēja apmeklēt citu zemi un sniegt tajā priekšnesumus. 

20. augustā mēs – kā tika nolemts gadskārtējajā kopsapulcē – esam nosūtījuši dotāciju 2 x 5000 kr. apmērā 
Gulbenes novada senioru biedrībai «Atspulgs5« un Gulbenes Evaņģēliski luteriskajai baznīcai  – nākotnes pro-
jektam, kas ir baznīcas torņa celšana.

Temas agrākās komūnas vietējais arhīvs labprāt pieņems mūsu arhivālijas revidētā apjomā. Biedrības mājaslapa
pāriet Kahru firmas domēnā. Mēs pateicamies Antrai Kahr par daudzu gadu darbu mājaslapas uzturēšanā un 
tulkošanā dāniski un latviski.

Pēc rēķina noslēgšanas tas iesniedzams Silkeborgas komūnā kopā ar paziņojumu par Sadraudzības biedrības 
pašlikvidēšanos un sadraudzības aktivitāšu pārtraukšanu ar Gulbenes komūnu.«

Ziņojums pēc noklausīšanās tika atzīts par derīgu un apstiprināts.

Arī ierosinājums par vēstuli Silkeborgas komūnai tika apstiprināts.

3. Rēķins, biedrībai pašlikvidējoties
Tika nolasīts rēķins. Pēc jau minētajām dotācijām 2 x 5000 kronu apmērā atlikušais kapitāls ir 14,25 kr. Šeit ir  
ieskaitīti arī paredzētie 1.300 kr. izdevumi ārkārtas kopsapulces noturēšanai. Kad šie izdevumi būs zināmi, būs 
redzams faktiskais pārpalikums. Pēc tam pārpalikušais kapitāls tiks pārskaitīts Silkeborgas komūnai.

Rēķins pēc noklausīšanās tika atzīts par derīgu un apstiprināts.



4. Lēmums par biedrības pašlikvidēšanos.

Biedrības pašlikvidēšanās tika vienbalsīgi atbalstīta.
Līdz ar to biedrība uzskatāma par pašlikvidējušos.

5. Vadības un revidenta ievēlēšana vairs nav nepieciešama.

6. Pārējais.
Nebija nekā.

Pēc tam sapulces vadītājs slēdza kopsapulci.

Referents: Ērlings Bierkbaks (Erling Birkbak), 2021. gada 27. augusts

Sapulces vadītājs: Nilss Šjērings (Niels Schjørring), 2021. gada 27. augusts


