
Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening tirsdag den 2. feb. 2016 i Glassalen. 

Referat: kursiv. 

38 til stede, heraf 37 stemmeberettigede. 

Dagsorden! 

1. Valg af dirigent. 

Formanden foreslog Bent Pedersen, der blev valgt. 

Dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for lovlig, da indkaldelse var udsendt før jul. 

2. Formandens beretning. 

Formanden gennemgik året og kunne konstatere, at vi efter en svær periode i foråret uden 

bestyrelse kunne konstatere, at året er forløbet godt med 18 nye medlemmer og 3 

udmeldelser. 

I øvrigt henvises til formandens beretning, der er udsendt til bestyrelsen. 

Formanden lagde op til en debat om betimeligheden i at tilknytte Laven og Linå tættere til 

vores forening enten ved et samarbejde eller ved en egentlig fusion. 

Der var ingen argumenter imod, hvorfor bestyrelsen er bemyndiget til at arbejde videre 

med sagen, hvilket vil ske i løbet af det kommende år. 

Vi er nu gået over til direkte betaling via netbank eller kontant, og bestyrelsen har fået i 

opdrag at få fjernet gebyret på de 300 kr., subsidiært at skifte bank. 

Hans Klausen kunne beret, at han som kasserer i en anden forening ikke betaler gebyr i 

Nordea. 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Vi har et driftsunderskud i 2015 på 534,74 kr., men da vi har fået nye medlemmer, og vi 

stadig har en formue på 17.685,72 kr. blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2016. 

Næste arrangement er lørdag den 30. april på Linå Kirkegård, hvor Herman Rasmussen vil 

tage os rundt og fortælle gode historier om nogle af de personer, der er stedet til hvile i 

Linå. 

Med hensyn til efteråret er der flere muligheder: 

 Et nyt kapitel fra Laven – vi nåede ikke til det sjove den 2. februar. 

Restauranter, Gæstgiverier, Cafeer og anden udskænkning i Sejs og Svejbæk. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Uændret: 75 kr. pr. år pr. person og 125 kr. pr. år for en husstand. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen, da dette punkt blev behandlet under formandens beretning og ikke var tænkt sat til 

afstemning. 

 



7. Valg. 

a) Formand Kai Laursen. Valgt for en 2-årig periode. 

b) Kasserer Rita Nielsen. Valgt for en 2-årig periode. 

c) Bestyrelsessuppleant Jørgen Sørensen modtog ikke valg. Erna Kajhøj valgt for en 

et-årig periode. 

d) Revisor Conny L. Moeslund. Valgt for en 2-årig periode. 

e) Revisorsuppleant Aase Brændstrup. Valgt for en 1-årig periode. 

8. Eventuelt. 

Intet at bemærke, hvorefter dirigenten kunne nedlægge sit hverv og gi’ ordet til formanden 

for en afsluttende bemærkning. 

 

Pbv. / Bent Pedersen, sekretær. 


