Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune
Generalforsamling i Lokalarkivet på Øster Hornum Skole
Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19.00-21.00
Dagsorden ifølge lovene.

28 medlemmer mødt. Referent: Per Rolandsen. Niels
Nørgaard Nielsen orienterede forud om aftenens forløb.

Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent.

Erlin Trads, der blev foreslået og valgt med applaus,
konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet
(mindst 14 dage før via ”Hanen”) og dermed
beslutningsdygtig. 2 stemmetællere blev genvalgt.

2. Bestyrelsens beretning.

Formand Niels Nørgaard Nielsen aflagde beretning,
denne gang som et spændende Power-Point-foredrag.
Efter at formanden havde beklaget, at Marit Terp efter
20 år i bestyrelsen har set sig nødsaget til at stoppe - og
han her havde vist et billede af bestyrelsen, da Marit
Terp var nyt medlem - gemte han yderligere
kommentarer til senere. Erling Trads tog så ordet og
fremhævede den fremragende, store indsats Niels
Nørgaard Nielsen yder som hovedskribent og redaktør af
”Hanen”. Forsamlingen kvitterede med en klapsalve og
beretningen blev herefter enstemmigt godkendt uden
bemærkninger (kopi vedhæftet).

3. Fremlæggelse af det reviderede
regnskab 2016 og budget 2017.

Kasserer Leo Nøhr Jespersen gennemgik regnskab og
budget. Regnskab 2017: Indtægter kr. 51.356,95,
udgifter kr. 49.113,75, overskud kr. 2.243,20.
Aktiver (likvider) 31.12.2017 kr. 93.105,01.
Regnskabet er godkendt af bilagskontrollanterne uden
bemærkninger
Budget 2018: Indtægter kr. 47.736,00 (heraf medlemskontingenter kr. 29.000,00 og tilskud fra kommune
kr. 14.066,00). Udgifter kr. 49.545,00 (heraf trykning
”Hanen” kr. 9.200,00, vedligehold/nyanskaffelser
Kr. 7.000,00, kursusudgifter kr. 7.000,-).
).
Budgetteret underskud 2018 er så kr. 1.809,00.
Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt uden
bemærkninger og er vedhæftet referatet.

4. Kontingent 2017

Besluttet uændret, kr. 100,- årligt.

5. Valg til bestyrelse. På valg:

Erling Trads og Niels Nørgaard Nielsen blev valgt i
2016, begge er villige til genvalg og blev valgt uden
modkandidater. Jørgen Rasmussen ønsker at træde lidt
tilbage, og da Marit Terp stopper, indtræder suppleanterne Tom Lassen og Britta Nielsen i bestyrelsen.
Niels Nørgaard Nielsen tog derpå ordet og udnævnte
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Marit Terp til æresmedlem, idet han overrakte et
æresmedlemsdiplom og en gave og takkede hende for de
tyve års gode arbejde i bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter (hvert år)

Jørgen Rasmussen villig til valg. Per Rolandsen foreslog
ligeledes Lisbeth Abildgaard som suppleant, og begge
blev valgt uden modkandidater.

7. Valg af 2 revisorer/bilagskontrollanter

Genvalgt: Bjarne Korsgaard og Lynge Terp.

8. Valg af suppleant til revisorer/bilagsktr.

Rene Schjødt Jensen genvalgt.

9. Indkomne forslag.

Bestyrelsen har stillet forslag om kosmetiske ændringer
af vedtægterne. Arkivets adresse er nu Birkehøjvej 10 og
revisorbetegnelsen er ikke gangbart for foreningen,
hvorfor dette ændres til bilagskontrollant/revisor.
Indkomne forslag behandles fremover rettelig under
punkt 9.

10. Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede
for opbakningen og rettede en tak til de afgående
suppleanter og bilagskontrollanter.

Bilag: Formandens beretning, regnskab 2017 og budget 2018.
Dirigentens underskrift som bekræftelse på referatets rigtighed: 13/3-18,
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