Nordborg, 22.februar 2017

Historisk Forening for Nordborg-området - Referat fra generalforsamling 22. februar 2017
Formanden bød velkommen til de mange fremmødte deltagere i generalforsamlingen – godt 40 personer.
Derefter blev dagsordenen iflg. vedtægterne behandlet således:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Jacobsen – der enstemmigt blev valgt.
2. Aflæggelse af beretning
Formanden Jens-Ove Hansen aflagde beretningen for året 2016 – som blev godkendt.
Hovedpunkter fra beretningen vil blive lagt på hjemmesiden.
3. Aflæggelse af regnskab
Kasserer Viggo Nielsen gennemgik regnskabet – som viser et overskud skud på 9.535,41 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent
Formanden fremlagde arbejdsplanen for 2016 – kassereren budgettet og forslag til kontingent.
Budgettet forudser indtægter på 59.000 kr. og udgifter for 58.000 kr. – og et overskud på 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
Der forelå ingen forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg var:
Bestyrelsesmedlem Jens-Ove Hansen – blev genvalgt for en 2 årig periode
Bestyrelsesmedlem Alf Berger – blev genvalgt for en 2 årig periode
Bestyrelsesmedlem Hugo de la Motte – der ikke ønskede genvalg – bestyrelsens foreslog Verner
Lauridsen der blev valgt for en 2 årig periode.
1. suppleant: genvalgt blev Sigga Henriksen for 1 år
2. suppleant: genvalgt blev Margot Jacobsen for 1 år
Bestyrelsen konstituerer sig iht. vedtægterne, på næste bestyrelsesmøde
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Revisor: Anton Nielsen - blev genvalgt for 1 år
Revisor: Ole Jensen – ønskede ikke genvalg – bestyrelsen foreslog Tove Nielsen, der blev valgt
for 1 år
Revisorsuppleant Claus Ellehauge – ønskede ikke genvalg – i stedet blev Ole Jensen blev valgt for
1 år
8. Eventuelt
Der blev spurgt til hvorfor der ikke i JydskeVestkysten længere kan ses, hvornår Arkivet har
åbent. JydskeVestkysten har oplyst at man har valgt ikke længere at bringe faste åbningstider!
Efter generalforsamlingen holdt Arne Jessen fra Sundeved Arkiv et meget spændende og levende
foredrag om ”Den store, lokale krig” om 1. verdenskrig med stor fokus på de hjemlige forhold i
Alssund-området.
Nordborg, den 22. februar 2017
Jens-Ove Hansen - formand

