07-02-2012

Generalforsamling
torsdag den 1. marts 2012
kl. 19.30 afholdt i skolens kantine

Dagsorden:

1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Indkomne arkivalier ved arkivlederen

4.

Regnskab ved kassereren

5.

Fastsættelse af kontingent for 2013

6.

Indkomne forslag som skal være formanden i hænde senest 15. februar

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er følgende:
Gert Storgaard
Erik H. Larsen
Valg af suppleant:
På valg er
Arne Lilholt

8.

Valg af revisor
På valg er
Jørgen Østergaard

9.

Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe,
hvorefter filmen Dengang i Danmark 1945 – 1970 vises.

Referat fra generalforsamlingen afholdt 01-03-2012 i skolens kantine.

Der var 48 medlemmer fremmødt.
ad. 1.

Foreslået som dirigent blev Jørgen Østergaard. Han blev enstemmigt valgt.

ad. 2.

Formanden fremlagde årsberetningen med bestyrelsens og foreningens aktiviteter
i året 2011. Året startede med nok én af foreningens største arrangementer nogensinde, nemlig Aas-aftenen den 2. marts 2011 afholdt i skolens kantine med over
140 deltagere. Derudover havde der i foråret 2011 været arrangeret en tur til Ugilt
kirke. I august 2011 blev der i samarbejde med foreningen Bålhøjcentrets Venner
arrangeret sommerudflugt til Ebeltoft med ca. 50 deltagere fra begge foreninger.
Lokalhistorisk arkiv havde i september 2011 besøg af Hjørring Slægtshistorisk Forening og i november 2011 blev der holdt åbent hus på Arkivernes dag
Formanden takkede for et godt samarbejde i bestyrelsen i året 2011 og takkede især
Erik H. Larsen og Arne Lilholt for deres meget store indsats med registreringsarbejdet
i ARKIBAS.

ad. 3.

Arkivlederen fortalte om indkomne arkivalier i året 2011, bl. a. en del billeder fra et
vælgermøde i Tårs fotograferet i 1966, Signe Duedals noder til Messevalsen / Tårsvalsen fra 1963, en bog skrevet af Anthon Stokbro, en bog om postbudenes små og
større uheld på deres ruter i lokalsamfundet, en del slægtshistorier, en del udklipsmateriale og nogle protokoller fra sognets foreninger.
Registreringsarbejdet i ARKIBAS 4 er over halvvejs færdig og med konvertering fra
ARKIBAS version 3 til version 4 er arkivalier og billeder modtaget i årene 1986 til
1996 fuldført.
Formandens beretning og arkivlederens fremlæggelse blev godkendt.

ad. 4.

Regnskabet blev fremlagt ved kassereren. Det viste et pænt årsregnskab med et
overskud på kr. 5763,Regnskabet blev godkendt.

ad. 5.

Fastsættelse af kontingent for 2013 blev foreslået uændret.

ad. 6.

Ingen skriftlige forslag modtaget.

ad. 7.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:
Under udarbejdelsen af dagsordenen var der en beklagelig fejl. Der manglede et navn
på listen over bestyrelsesmedlemmer på valg, nemlig Børge Kallehauge. Han blev
dog genvalgt. Erik Møller’s indtrædelse i bestyrelsen i stedet for Tage Thomsen blev
godkendt. Derudover blev der valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer, idet Erik H. Larsen
og Gert Storgaard ikke ønskede at genopstille. Disse 2 nye bestyrelsesmedlemmer er
Kurt Jensen og Mogens Gade.

Vedtaget.

Valg af suppleant for 2 år: Bent Christiansen. (Arne Lilholt ønskede ikke at genopstille)
Derudover blev der valgt en suppleant for 1 år: Vagn Pedersen, i stedet for
Erik Møller, der indtrådte i bestyrelsen den 1. februar 2012.
ad. 8.

Valgt som revisor blev Jørgen Østergaard. (genvalgt)

ad. 9.

Bjarne Maul fremlagde et tilbud til foreningen vedr. ny overspilning i bedre kvalitet
af Tårs-filmen fra 1963, som omhandler Tårs-messen og Tårs skole 1963.
Prisen lyder på ca. kr. 1000,- for en master-dvd.
Forsamlingen udtrykte bekymring om fremtidens arbejde og registrering på
arkivet, da Erik H. Larsen og Arne Lilholt er stoppet. Dette arbejde vil naturligvis
fortsætte på nøjagtig samme måde som hidtil.
---------------

