Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune
Generalforsamling i Lokalarkivet på Øster Hornum Skole
Tirsdag d. 4. marts 2014 kl. 19.00.
Dagsorden ifølge lovene.

Til stede: 24 medlemmer incl. bestyrelsen.Varighed
19.00-21.30. Referent: Per Rolandsen. Erling Trads
orienterede inden mødet om skolens renovering, herunder vinduer, toiletforhold m.v., samt aftenens forløb.

Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent.

Niels Nørgaard Nielsen, der blev foreslået og valgt med
applaus, konstaterede generalforsamlingen lovligt
indvarslet (14 dage før via ”Hanen” mv.) og dermed
beslutningsdygtig. Der blev valgt 2 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

Formand Erling Trads aflagde beretning, kopi er vedhæftet. Beretningen enstemmigt godkendt uden bem.

3. Fremlæggelse af det reviderede
regnskab 2013 og budget 2014.

Kasserer Leo Nøhr Jespersen gennemgik regnskab og
budget. Underskud 2013 kr. 27.757,08, aktiver 31.12.
kr. 121.443,96. Budgetteret underskud 2014 er på kr.
10.900,-. Enstemmigt godkendt uden bemærkninger,
regnskab/budget (2 ark) er vedhæftet.

4. Kontingent 2014.

Besluttet uændret, kr. 100,- årligt.

5. Valg til bestyrelsen.
På valg: Erling Trads, Niels Nørgaard
Nielsen, Robert Kjær og Marit Terp.

Alle villige til genvalg.
Blev valgt uden modkandidater, med applaus, takkede
for valget.

6. Valg af suppleanter.
På valg: Villy Gregersen, Bodil Egsdal.

Villy Gregersen villig til genvalg, Bodil Egsdal ikke.
Kirsten Melgård, Skørping, foreslået, villig til valg.
Begge blev valgt uden modkandidat.

7. Valg af 2 revisorer/bilagskontrollanter

Genvalgt: Peder Christensen og Bjarne Korsgaard.

8. Valg af suppleant til revisorer/bilagsktr.

Genvalgt: Lynge Terp.

9. Indkomne forslag.

Ingen.

10. Eventuelt

Erling Trads fremviste den nye gæstebog og opfordrede
til at anbefale arkivets bøger til andre. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Erling Trads takkede for opbakningen og et medlem gav udtryk for en stor tak til
bestyrelsen for det store arbejde, der lægges i arkivet.
Efter generalforsamlingen og kaffen fortalte Leif Pedersen om ”Støvring Kommune i gamle dage”, bla. med
udgangspunkt i Cræn Andersens jubilæumstale 1980.

Bilag: Bestyrelsens beretning, regnskab 2013 og budget 2014.
Dirigentens underskrift som bekræftelse på referatets rigtighed:
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