
Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening 8. februar 2017.  

Referat: kursiv. 

30 deltagere mødt til generalforsamlingen. 

Dagsorden! 

1. Valg af dirigent. 

Keld Melgaard foreslået og valgt. 

Dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for lovlig. 

2. Formandens beretning. 

Vi skiftede bank i foråret. Efter mange genvordigheder valgte vi Sparekassen Kronjylland, 

der ville have os som kunder uden gebyrer. 

Herman Rasmussen har i året, der er gået, været tilknyttet foreningen som konsulent. 

17.3 besøgte vi Papirmuseet i samarbejde med Ældreidræt. (23 deltagere) 

30.4 var vi i stiv kuling på besøg på Linaa Kirkegård. (18 deltagere) 

12.9 besøgte vi Bunkermuseet i samarbejde med Ældreidræt. (30 deltagere) 

28.9 havde vi besøg af Ester Strunge Folkman, der levede sin barndom i Laven og Mollerup. 

(50 deltagere.) 

23.11 underholdt Herman Rasmussen om skibsreder Arne Schmiegelow, der byggede 

Arnsborg i Svejbæk. (60 deltagere) 

Så vi har i bestyrelsen været tilfredse med årets gang og vil gerne takke vore 

samarbejdspartnere, Bente og Erik Rytter og ikke mindst til medlemmerne for at have 

bakket op om foreningens arrangementer. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2016. 

Vi er 103 medlemmer pt. 

Et driftsoverskud på 2.243,31 kr. samt en formue på godt 19.000 – kr. 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2017. 

Onsdag den 3. maj mødes vi på Slotsholmen i Silkeborg, hvor Keld Dalsgaard Larsen vil 

fortælle om Silkeborgs historie. Vi går igennem papirfabrikkens område, besøger det lille 

arbejdermuseum på Chr. D. 8’s vej og slutter i museets café, hvor vi får kaffe og mange 

flere gode historier.  

Forslag om at besøge Carl Strunges billedudstilling i Kirsebærgården i marts. 

Arrangementer i efteråret følger senere. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Uændret kontingent, hvilket betyder: 

75 kr. for enkeltmedlem. 125 kr. for en husstand pr. år. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen. 

 



7. Valg. 

Bent Pedersen valgt for en 2-årig periode. 

Keld Melgaard modtog ikke valg. I stedet valgtes Herman Rasmussen for en 2-årig periode. 

Erna Kajhøj genvalgt for en 1-årig periode. 

Revisor Mona Bæk Laursen genvalgt for en 2-årig periode. 

Aase Brændstrup valgt som revisorsuppleant for en 1-årig periode. 

8. Eventuelt. 

Stig Andersen: Teddy Mosegaard har samlet gamle udklip m.v. fra gamle dage. De ligger på 

skolen og burde tilgå Lokalhistorisk Forening. Kai spørger skoleder Kristian Mikkelsen 

desangående. 

Hans Klausen: Forslag om oprettelse af et lokalhistorisk udvalg, der får til opgave at 

kategorisere indkommet materiale. Man kunne forestille sig at benytte kælderlokalet i 

kirken, hvor der kunne været åbent for medlemmerne en gang om ugen, hvor der kunne 

granskes i gamle papirer og billeder m.v. 

Idé: Apps ud for forskellige gamle huse, hvoraf husets historie fremgår.  

Til slut takkede formanden dirigenten for veludført arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestyrelsesmøde i Lokalhistorisk Forening tirsdag den 21. februar kl. 14.00 i 

klubhuset, Julsøvej 126. 

Dagsorden! 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen. 

2. Konstituering af bestyrelsen. 

3. Vedtagelse af dato for besøg på Kirsebærgården. – Ældreidræt? 

4. Planlægning af besøg på Slotsholmen. – Ældreidræt? 

5. Opfølgning på forslag til generalforsamlingen. 

6. Ideer til efterårets arrangementer. 

7. Eventuelt. 

Pbv. Bent Pedersen/sekretær. 


