Støvring Lokalarkiv har afholdt generalforsamling
Arkivleder Niels Nørgaard Nielsen, lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune
”Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune” afholdt generalforsamling 24. august i Arkivets lokaler i Øster Hornum. Generalforsamlingen skulle egentligt ifølge vedtægterne have været afholdt i marts, men Covid-19 forårsagede udsættelse. Sidste generalforsamling var 10. marts 2020, dagen før landet blev ”lukket ned”.
I sin beretning omtalte Arkivets formand Niels Nørgaard Nielsen den ret specielle periode med Covid-19, Arkivet og alle andre har
været igennem. Arkivet har i lange perioder
været lukket ned for gæster i de normale åbningstider. Trods Covid-19, eller måske
netop af samme årsag, har Arkivet modtaget
en del flere indleveringer af arkivalier og fotos end normalt. Det kan jo være, at mange
har brugt den indelukkede tid til at rydde op
i gamle papirer. Så intet er jo åbenbart så
skidt, at det ikke er godt for noget.
På Arkivet har bestyrelsen haft tid og mulighed for at gennemgå hidtil uregistreret materiale, få det sorteret, systematiseret og registreret på Arkiv.dk, så offentligheden nu kan
få et endnu bedre indblik i, hvad Arkivet
rummer og dermed finde det og komme på
Arkivet for at studere det nærmere. Specielt
er en stor mængde hidtil uregistrerede proto”Gerda” blev udstyret med mundbind og ri- koller fra foreninger og virksomheder blevet
gelige mængder håndsprit
registreret. I dette meget værdifulde materiale, gemmer der sig mange og interessante
oplysninger om fortidens forenings- og forretningsliv. Disse oplysninger kan efterfølgende sammenstykkes til sammenhængende fortællinger.
Arkivet har igennem årene haft mange udadrettede aktiviteter, men det har i de forløbne halvandet år været begrænset, hvor meget det er blevet til. Kun få guidede ture er det blevet til. Et
par stykker til ”Flyverstenen” i Torstedlund, tre byhistoriske vandringer med skolebørn i
Støvring, en med Turistforeningen i Suldrup og en med en skoleklasse gennem Øster Hornum
og op til Frendrup Nihøje.
Som bekendt har Nordjyske Museers arkæologer udgravet, hvad der var tilbage af Støvring
Vandmølle. Sammen med Nordjyske Museer og Støvring Museumsforening skal Arkivet udarbejde materiale til formidling af vandmøllens historie. Nordjyske Museer står først og fremmest for plancher på stedet hvor vandmøllen lå, Støvring Museumsforening for en udstilling i
lokalerne på den gamle Højskole, mens Arkivet står for de mange fortællinger, der findes om
vandmøller og vindmøller på egnen.
Efter beretningen, der blev godkendt af forsamlingen, fremlagde kasserer Leo Nøhr Jespersen
et detaljeret regnskab og forslag til budget for 2021. Begge blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var John Hardy Nielsen, Leo Nøhr Jespersen og Per Rolandsen.
Alle blev genvalgt.

Ved ”Flyverstenen” 28. august

Normalt er der efter selve generalforsamlingen foredrag om et historisk emne. Sådan
var det ikke i år. I stedet bliver der guidet tur
til ”Flyverstenen” i Torstedlund Skov lørdag
d. 28. august hvor arkivleder Niels Nørgaard
Nielsen fortæller om tragedien, der udspillede sig i og med nedstyrtningen af et britisk
bombefly kun fjorten dage før 2. verdenskrig sluttede i Europa.

Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune
Generalforsamling på Arkivet klokken 19.00 tirsdag den 24. august 2021
Referat ved Britta E. Nielsen.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

Erling Trads blev valgt,

2.

Bestyrelsens beretning

Skriftlig på web under Foreningsmeddelelser. Niels gennemgik beretningen mundtlig med brug af power point. Den blev
godkendt uden indvendinger. Den rummer stadig en opfordring til at skrive corona-beretninger.

3a.

Fremlæggelses af det reviderede regnskab 2020

Kasserer Leo Nøhr Jespersen med regneark (projektor)
Godkendt uden indvendinger

3b.

Budget 2021

4.

Kontingent 2022

Kasserer Leo Nøhr Jespersen med regneark (projektor)
Vedtaget uden indvendinger.
Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr.. Vedtaget.

5.

Valg til bestyrelsen

På valg er:
• John Nielsen
• Leo Nøhr Jespersen
• Per Rolandsen
Alle accepterede genvalg og de blev valgt med applaus.

6.

Valg af 2 suppleanter
Vælges for 1 år ad gangen

Nuværende:
Lisbeth Abildgaard
Kim Notholm Larsen
Begge blev genvalgt.

7.

Valg af 2 revisorer/bilagskontrollanter

8.

Valg af 1 revisor/bilagskontrollant

Nuværende: Bjarne Korsgård og Lynge Terp
Lynge Terp ønskede ikke genvalg.
Korsgård blev genvalgt.
Gerda Severinsen blev valgt som afløser for Lynge Terp.
Nuværende René Skjødt
Han blev genvalgt.

9.

Indkomne forslag

Ingen forslag er indkommet

10.

Eventuelt

Trads takkede for god ro og orden under mødet.
Niels takkede mødet af.
Kaffe/the
Herefter:
Opfordring til at deltage i turen til Flyverstenen lørdag d. 28.
august kl. 13.30. Ikke kun for medlemmer.

