Nordborg, 26.februar 2015

Historisk Forening for Nordborg-området - Referat fra generalforsamling 26. februar 2015

Formanden bød velkommen til de mange fremmødte deltagere i generalforsamlingen – over 50 personer.
Derefter blev dagsordenen iflg. vedtægterne behandlet således:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Johannes Diederichsen – der enstemmigt blev valgt.
2. Aflæggelse af beretning
Formanden Jens-Ove Hansen aflagde beretningen for året 2014 – som blev godkendt.
Hovedpunkter fra beretningen vil blive lagt på hjemmeside.
3. Aflæggelse af regnskab
Kasserer Viggo Nielsen gennemgik regnskabet – som viser et positivt driftsresultat på 12.673,71
kr. Regnskabet blev godkendt.
4. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent
Formanden fremlagde arbejdsplanen for 2015 – kassereren budgettet og forslag til kontingent.
Budgettet forudser et positivt driftsresultat 1.000 kr. – og kontingentet foreslås uændret til 100 kr.
pr. person pr. år – inklusive foreningens årsskrift. Arbejdsplan, budget og kontingent blev
godkendt af forsamlingen.
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændring af § 7 – således at Egen og Svenstrup sogne udgår som
indsamlingssogne – hvilket de ikke har været i flere år. Ændringen vil alene betyde mindre
kontingent til Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver.
§ 7 foreslås ændret til følgende ordlyd: ”Lokalarkivets indsamlingsområde udgøres af Nordborg,
Oksbøl og Havnbjerg kirkesogne. Indsamlingsområdet kan udvides eller indskrænkes efter aftale
med omkringliggende lokalarkiver” – Vedtægtsændringen blev vedtaget enstemmigt
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg var:
Bestyrelsesmedlem Jens-Ove Hansen – blev genvalgt for en 2 årig periode
Bestyrelsesmedlem Hugo de la Motte – blev genvalgt for en 2 årig periode
Bestyrelsesmedlem Andrea Berger – ønskede ikke genvalg
I stedet blev foreslået Alf Berger – der blev valgt
1. suppleant: genvalgt blev Sigga Henriksen
2. suppleant: genvalgt blev Margot Jacobsen
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Revisor: Anton Nielsen - blev genvalgt for 1 år
Revisor: Ole Jensen – blev genvalgt for 1 år
Revisorsuppleant Claus Ellehauge – blev genvalgt for 1 år
8. Eventuelt
Det blev drøftet om samlingen af deponerede borgmesterbilleder kan kompletteres med en kopi af
Jan Prokopek Jensen. Dette er formentlig ikke muligt på grund af reglerne om copyright.

Efter generalforsamlingen holdt sognepræst Kitty Hovgaard Jensen et meget spændende og
levende foredrag om ”Det lille bispedømme på Als” – hvor der har været bispegård i Ketting – og
Egen sogne – og samme kirker altså har været ”domkirker”
Nordborg, den 26. februar 2015
Jens-Ove Hansen - formand

