Stiftende generalforsamling
den 23/3 kl. 19,00
JUELSMINDE LOKALARKIV
(dækker de 3 sogne: As, Klakring og Juelsminde)
Referat:
Der var fremmødt 11 personer til den stiftende generalforsamling.
1. Velkomst.

Lederen af Lokalarkivet Erik Thorborg bød velkommen og fortalte om vores hidtidige arbejde og vores glæde ved de nye lokaler

2. Valg af dirigent.

Lokalarkivets kasserer Ole Pedersen valgt

3. Hvorfor en forening

Arkivmedarbejder Palle Toft Jensen gav en kort redegørelse for
vores hidtidige måde at ”køre” arkivet på, og at Hedensted
Kommune i forbindelse med sammenlægningen med As Sogns
Lokalarkiv og flytningen til de nye lokaler havde stillet som betingelse, at vi lavede en forening til at drive arkivet.

4. Vedtagelse af vedtægter.

De foreslåede vedtægter blev fordelt til alle.
Herefter gennemgik dirigenten hver enkelt paragraf, og efter
hver paragraf blev der spurgt, om der var nogen bemærkninger.
En enkelt bemærkning blev afklaret straks, og da alle paragraffer var gennemgået, blev der spurgt, om der var nogen bemærkninger til vedtægterne.
Det var der ikke.
Vedtægterne blev derfor vedtaget uden bemærkninger.

5. Valg af bestyrelse 4 personer skal vælges, arkivlederen optager automatisk
den ene af de 5 pladser i
bestyrelsen.

”Født” medlem er arkivlederen Erik Thorborg.
Derefter valgtes ved håndsoprækning 2 medlemmer for 1 år:
Jan Hede Andersen og Ole Pedersen
Og 2 medlemmer for 2 år:
Knud Erik Müller og Olaf Bach

6. Valg af suppleant.

Christian Schiang valgt

7. Valg af revisor

Jessie Børglum valgt

8. Fastsættelse af kontingent.

Efter en kort drøftelse af de forskellige muligheder blev der
enighed om, at kontingentet indtil videre er fastsat til kr. 75,00
årligt pr. husstand, uanset om der en én eller flere i husstanden.

9. Eventuelt.

Palle Toft Jensen fortalte, at Lokalarkivet har en æresgæst,
Knud Søndergaard. Han er æresgæst, fordi vi ikke har haft en
forening, så han kunne blive æresmedlem. Det henstilles til den
nye bestyresele i foreningen at tage emnet op. Lykke Mehlsen
oplyser, at Knud Søndergaard har fødselsdag den 13/4 og nævner, om det kan bruges til noget.

10. Mødet hævet og konstituering

Herefter erklæres mødet for hævet, og vi fik en kop kaffe med
hjemmebagte boller.
Den nyvalgte bestyrelse aftalte at holde konstituerende møde
umiddelbart efter kaffen.
Konstituering: Formand Erik Thorborg, kasserer Ole Pedersen
og sekretær Olaf Bach
Bestyrelsen besluttede også, at gøre Knud Søndergaard til
Æresmedlem.

11. Rundvisning i arkivet

De deltagere, der ønskede det fik en rundvisning på arkivet efter
mødet
24/3 2022 Palle Toft Jensen.

.

