
 
Referat fra GF den 1/9 2020:  
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

• Dirigent: Ivan Høeg 
• Referent: Marianne Andersen 
• Stemmetællere: Villy Møller Jensen og Egon Horslund Pedersen 

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for lovlig indvarslet 
 

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden. 
Formanden kommer ind på flg. i sin beretning: 
Foreningens hjemmeside og besøg på denne 
Foreningens Facebook gruppe og brug af andre medier 
Foreningens medlemstal – pt 214 medlemmer 
Foreningens arkivlokaler – åbningstiden er mandage fra 14 til 17 
Besøgstallet for fysiske besøg er 82, derudover skriftlige og telefoniske henvendelser 
Kommunalt driftstilskud forhøjet til knap 39.000kr.  
Sammenslutningen af Lokalarkiver – SLA, registrering af materialer i Arkibas 
Byvandring i 2019:  
Romlund 27. maj med omk. 105 deltagere.  
Kvols 21.september med omk. 120 deltagere 
Planlagt byvandring i Fiskbæk i 2020 er udsat grundet Covid-19 
Kalenderarrangement november 2019 med foredrag, ca. 110 deltagere 
Julemarked i Sognegården 
Fotografering rundt i området, dokumentation 
Nyt tiltag: Fotografering af gravsten på kirkegårdene i området 
Fremtiden: 
Arbejder videre med opbygning af arkivet – registrering i Arkibas 
Kalenderen 2021 
Arkivet modtager gerne materialer, eksempelvis udklip, fotos, dagbøger, fortællinger om 
konkrete emner dias, negativer, smalfilm, videoer 
Opfordring til at besøge arkivet 
Opfordring til at skrive en lille fortælling om egne oplevelser af Corona epidemien 

 
3. Kassereren fremlægger årsregnskabet til godkendelse  

Da kassereren ikke er til stede, fremlægger formanden årsregnskabet. Det godkendes 
 
4. Kassereren forelægger budget for det kommende regnskabsår, herunder forslag til 

kontingentsatser til godkendelse.  
Da kassereren ikke er til stede, fremlægger formanden budget for kommende regnskabsår. Det 
godkendes. Kontingent vedbliver at være 200 kr. for husstand og 100 kr. for personligt medlem. 
Der opkræves ikke kontingent for 2020, da Covid-19 har umuliggjort flere planlagte 
aktiviteter  

 
5. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Bent Mortensen, Bent Kvisgaard og Linda Olesen genvælges 



 
7. Valg af suppleanter.  

Anders Vestergaard og Egon H. Pedersen genvælges 
 
8. Valg af revisor, samt revisorsuppleant.  

Villy Møller Jensen genvælges, som revisorsuppleant vælges Ivan Høeg 
 

9. Eventuelt  
Intet 

 
 
 
 
 
Ivan Høeg 
Dirigent 
 
 


