Generalforsamling i Egen Sogns Lokalhistoriske Arkiv d. 6. marts 2019 Hos Risa
Fremmødte: 31 pers.

1. Valg af dirigent: Svend Frehr, der kunne konstatere at generalforsamlingen var
indkaldt i henhold til gældende regler.
2. Formandens beretning:
Medlemstallet pt. er på 536 og vi har solgt 270 årsskrifter i 2018.
Henrik fortalte desuden om hvad vi laver i Arkivet og hvem der laver hvilke opgaver.
Desuden kom han ind på:
- Billedudstillingen i det tidligere ”Gunnars Sko”
- Den 23. udgave af årskriftet (emner til næste årsskrift efterlyses)
- Mange besøgende på vores hjemmeside (ca. 206.000!!)
- Sommerudflugten 2018
- Sommerudflugt 19. juni 2019: Enten Friederichstatt el. Tirbitz
- Vinterforedraget i samarbejde med Egen Sogns Menighedsråd (Karsten Skov om
filmen ”I krig og kærlighed”)
- Arkivet vil gerne have medlemmers mailadresse (evt. opdatere)
- Undervisningsforløb i samarbejde med Nørreskovskolen
3. Fremlæggelse af regnskab:
Kasserer fremlagde et regnskab, der viste et underskud i 2018 på kr. 7.865,26 som
især skyldes sommerudflugten, hvor foreningen gav et tilskud på 11.925 kr. Men der er
stadig en god kassebeholdning.
Da der var lidt problemer med at se tallene på lærredet, blev der foreslået, at vi
kunne trykke nogle regnskaber – evt. på bagsiden af dagsordenen – og lægge dem på
bordene.
4. Fastsættelse af kontingent: Uændret 40,00 kr. pr. person.
5. Indkomne forslag: Ingen
6. Valg til bestyrelsen:
Følgende var på valg: Jens Jørgen Jensen, Hans Hvid og Henrik Skrydstrup
Hans Hvid modtog ikke genvalg. John Hansen blev foreslået og efterfølgende valgt.
Suppleant på valg: Phillip Witte Iversen (modtog genvalg)
Da John Hansen var suppleant, men blev valgt til bestyrelsen, blev Hans Hvid foreslået
som ny suppleant. Han blev efterfølgende valgt.
Revisor på valg: Svend Erik Vad (modtog genvalg)
Ingen andre foreslået, så han blev genvalgt.
7. Evt.
Der blev forespurgt, om der næste år bliver lavet noget i anledning af 100-året for
Genforeningen. Der kommer en artikel i det næste årsskrift og muligvis andre ting.
Der blev foreslået, at hæve prisen på årsskriftet og at ”kapre” nye medlemmer fx ved
at stå ved indgangen i SuperBrugsen en lørdag formiddag.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og dermed blev
ordet blev givet videre til Gunnar Hattesen, der fortalte muntre historier og anekdoter.

Refr. IMS

