Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune
Generalforsamling på Arkivet klokken 19.00 tirsdag den 12. marts 2019
Der blev afholdt generalforsamling som varslet med i 30 deltagere.
Referat Britta E. Nielsen
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

Foreslå Erling.
Trads blev valgt og han konstaterede, at
generalforsamlingen var korrekt indvarslet og derfor
beslutningsdygtig.
Skriftlig på web under Foreningsmeddelelser, mundtlig v.
Niels (PowerPoint)
Beretningen ligger på lokalarkivets hjemmeside. Den blev
godkendt uden bemærkninger.

2.

Bestyrelsens beretning

3a.

Fremlæggelses af det
reviderede regnskab 2018

Kasserer Leo Nøhr Jespersen med regneark (projektor)
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

3b.

Budget 2019

4.

Kontingent 2020

5.

Valg til bestyrelsen

Kasserer Leo Nøhr Jespersen med regneark (projektor).
Der var opbakning til bestyrelsens forslag. En deltager
med kendskab til kopimaskiner vil hjælpe med
nyanskaffelsen af en kopimaskine til lokalarkivet.
Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr.
Prisen for medlemskab på 100 kr. blev godkendt af
forsamlingen.
På valg er:
 John Nielsen
 Leo Nøhr Jespersen
 Per Rolandsen
Alle tre genopstillede og blev genvalgt med applaus.

6.

Valg af 2 suppleanter
Nuværende:
Vælges for 1 år ad gangen Lisbeth Abildgaard
Jørgen Rasmussen (ønsker ikke genvalg)
Lisbeth Abildgaard blev genvalgt og i stedet for Jørgen
Rasmussen blev Kim Notholm Larsen, Hæsum valgt til
suppleant.

7.

Valg af 2
revisorer/bilagskontrollan
ter

Nuværende: Bjarne Korsgård og Lynge Terp
Begge accepterede genvalgtog de blev valgt med applaus.

8.

Valg af 1
revisor/bilagskontrollantsuppleant

Nuværende René Skjødt
Revisor blev genvalgt.

9.

Indkomne forslag

Ingen forslag er indkommet

10.

Eventuelt

Niels runder af. Niels takkede for fremmøde og god ro og
orden under mødet. Han sagde tak til Jørgen Rasmussen
for tro tjeneste og overrakte en flaske vin.
Kaffe/the
Herefter
Museumsdirektør Lars Christian Nørbach, Nordjyllands
historiske Museum.
Museumsdirektøren berettede om museets nordjyske
funktionsområde fx tilsyn med gravhøje og om de
nuværende prioriterede projekter herunder arbejdet for at
gøre de 5 vikinge-ringborge til verdenskulturarv og
projektet omkring åbningen af Regan Vest. Der var stor
spørgelyst omkring sidstnævnte projekt.

