Referat af

Rebildselskabets årsmøde
Lørdag 30. april på Hyatt Regency, Schaumburg, Illinois
VELKOMST:
Rebildselskabets præsident, Jørgen Bech
Madsen åbnede mødet kl. 9.15, og han takkede Chicago Midwest Chapter for at være
vært for årsmødet den 30. april 2022 på
Hyatt Regency i Schaumburg, Illinois. Han
rettede en speciel tak til Peter Ørum for at
være vært for middagen i det fri på Midwest
Groundcovers i St. Charles, Illinois fredag
aften den 29. april, og Jørgen sagde, at det
betød meget for ham at deltage i festligholdelsen af Den Danske Pioneers 150 års jubilæum, inkl. påskønnelsen af udgiver Elsa
Steffensen og redaktør Linda Steffensen
samt direktør Elizabeth Steffensen i forbindelse med Rebilds årsmøde.
VALG AF MØDEDIRIGENT:
Peter Ørum blev valgt som dirigent.
PRÆSIDENTENS BERETNING:
Rebilds præsident Jørgen Bech Madsen
fremhævede den succesfulde 2021 mini-Rebildfest den 4. juli samt den ligeledes succesfulde online fest. Han fortalte om produktive møder, dialoger og forbindelser med
den amerikanske ambassade i København,
Aalborgs borgmester og Rebilds borgmester
samt Rebild Kommune. Der er blevet ryddet
op i Rebildselskabets ejendom Hyldgårdsminde. Der er ansat en ny generalsekretær,
Helene Christensen. Rebild var uden generalsekretær i et halvt år. Nu er Rebilds 110 års
jubilæum i 2022 en top-prioritet, men vi skal
også arbejde med vore økonomiske rammer. Rebild vil fortsat søge flere sponsorer
og øge kommunikationen udadtil. Rebild vil

20
20

gerne fortsat inspirere unge mennesker og
udvikle forretningsforbindelser yderligere.
Vi vil fortsat se på teknologi og muligheder
for at live-streame eller optage Rebildfesten
og vise den senere. Der er ingen internet-forbindelse i Rebild Bakker. Det vil måske være
muligt at live-streame fra teltfrokosten. Det
kommer an på omkostningerne.
PÅSKØNNELSE AF AFGÅENDE BESTYRELSESMEDLEMMER:
Anelise Sawkins (Minnesota), Kurt Hansen,
(Minnesota), Mette Haydt (Californien) og
Christine Lundsberg-Geiger (Illinois), Helle
Søborg Pedersen og Erik Sølyst, som døde
for nylig, blev også husket for deres arbejde
i Rebilds bestyrelse.
ØKONOMI:
Rebild bestyrelsesmedlem Jesper Jespersen holdt indkomst på US Dollars 109.560
op mod udgiften på US Dollars 123.904,
som betyder et tab på US Dollars 14.000. Rebild betaler løbende af på en kredit. Jordbesiddelse og ejendom er værdisat til US Dollars 180.000. Svend Erik Pedersen og Jutta
Larsen gav en generøs donation til Rebild.
Rebild Benefactors betragtes nu som ”Rebild Sponsorer”.
BERETNINGER FRA DEN DANSKE OG AMERIKANSKE VICE-PRÆSIDENT:
Rebilds amerikanske vice-præsident, Bruce
Bro, fortalte om de succesfulde månedlige nyheder kaldet ”The 4th”. Hvis man ikke
modtager E-nyhederne endnu, venligst send
en e-mail med nuværende e-mail adresse til

Bruce Bro på bruceabro@icloud.com. Bruce
fortalte også om kommende ZOOM-møder
og fremtidige årsmøder i USA: 2023 i Texas,
2024 i Cincinnati, Ohio/Lexington/Kentucky
og 2025 i San Diego, Californien. Rebilds
danske vice-præsident Lars Nygaard-Pedersen talte om de genopståede danske chapters, og Lars opfordrede folk til at reservere
billetter til 4. juli festen tidligt på grund af
Tour de France i Danmark, som vil betyde logistik- og rejsekomplikationer.
VALG TIL REBILDS BESTYRELSE (20222025):
Der blev budt velkommen til nye Rebild bestyrelesmedlemmer: Lisa Riggs(Iowa), John
F. Rasmussen (New York), Toni McLeod (Arizona) og Anders Agner Pedersen (Danmark).
Lars Nygaard-Pedersen blev genvalgt for sin
anden 3-års periode.
PLANER FOR REBILDFESTEN 2022:
Hendes Majestæt, Dronning Margrethe II af
Danmark har accepteret invitationen til at
overvære Rebildfesten 2022. Blandt talere
og underholdning vil være Ole Sønnichen,
formand for Danfoss Jens Bjerg Sørensen,
ungdomstaler og dansk ishockey-spiller
Nicolaj Ehlers, JFK-skuespiller Caspar Phillipson, repræsentant for den amerikanske
ambassade i København, repræsentation
fra den danske regering og musik af Jacob
Dinesen.
EVENTUELT:
Rebild-sponsor Stauning Whisky har lovet at
give en flaske af deres whisky til nye livsvarige medlemmer i 2022. Et livsvarigt medlemskab af Rebild koster $ 1,500 per person (DKK 10.000). Til lykke til nye livsvarige
medlemmer i 2022: Connie Hanson, Peter
Ørum, Karin Wasler, Kim Qvistorff og Virginia Blood. Rebilds auktioner har været sucessfulde. Tak til alle bidragsydere og tak til
dem, der bød. En speciel tak til Rebilds Kentucky chapter præsident, Sune Frederiksen,

for at fremstille og sælge nye Rebild t-shirts.
Rebilds sponsor-kategorier er: Diamant: $
4,000 pr. år, Guld: $ 2,000 pr. år, Sølv: $ 1,000
pr. år og Bronze: $ 500 pr. år. National Foundation for Danish America er ny Diamant
Sponsor, og Mette Haydt og Pastor Karen
Knutson er nye Sølv-sponsorer. En særlig
tak til dem.
Også andre donationer er velkomne. Sune
Frederiksen donerer den først drink ved Rebilds teltfrokost. Venligst kontakt den nye
Rebild generalsekretær Helene Christensen
mht. donationer og frivilligt arbejde ved Rebildfesten. En speciel tak til Bruce Bro og
Arizona chapteret for at være vært for Rebilds oktober 2021 møde. Vi håber at vende
tilbage til Arizona i fremtiden, så danskere
også kan deltage der. Danskerne kunne
ikke deltage i 2021 på grund af corona virus rejserestriktioner. Mange tak for sponsorer, som ydede bidrag til den nye Rebild
generalsektærs rejse og ophold i Illinois
og Wisconsin til 2022 Rebild mødet: Rebild
Southern California Chapter, Katrine Vange,
Rebild San Francisco Chapter, Rebild Arizona Chapter/Bruce Bro, Peter Ørum, Bert
Schou, Rebild Kentucky Chapter/Sune Frederiksen og Rebild Delaware Valley Chapter/Ed Bladt. En speciel tak til Kim Qvistorff,
Tina Winther og Christine Lundsberg Geiger
for at arrangere Rebilds post-tour til Wisconsin fra 1. til 3. maj 2022. For oplysninger om
Rebildselskabet venligst gå ind på den nye
Rebild hjemmeside www.rebildfesten.dk og
kom i forbindelse med Rebild gennem dets
sociale medie-platforme.
Referat: Linda Steffensen, US Rebild sekretær.
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