Nordborg, 27.februar 2020

Historisk Forening for Nordborg-området - Referat fra generalforsamling 27. februar 2020
Formanden bød velkommen til de mange fremmødte deltagere i generalforsamlingen – godt 50 personer.
Derefter blev dagsordenen iflg. vedtægterne behandlet således:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Jacobsen – der enstemmigt blev valgt. Dirigenten konstaterede
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Aflæggelse af beretning
Formanden Jens-Ove Hansen aflagde beretningen for året 2019 – som blev godkendt.
Hovedpunkter fra beretningen vil blive lagt på hjemmesiden.
3. Aflæggelse af regnskab
Kasserer Viggo Nielsen gennemgik regnskabet – som viser et overskud skud på 5.627,99 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent
Formanden fremlagde arbejdsplanen for 2020 – kassereren budgettet og forslag til kontingent.
Budgettet forudser indtægter på 67.000 kr. og udgifter for 67.000 kr. – og et resultat på 0,00 kr.
Kontingent: bestyrelsen foreslog uændret til 100 kr. for enkeltpersoner og 150 kr. for
ægtepar/samlevende – inklusive foreningens årsskrift. Arbejdsplan, budget og bestyrelsens
forslag til kontingent blev godkendt af forsamlingen.
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1: Bestyrelsen foreslog Vedtægternes § 5 ændres til følgende ordlyd: Foreningen ledes af
en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode på
generalforsamlingen, således at 3 medlemmer afgår i ulige år og 2 i lige år. Forslaget blev
vedtaget med stor majoritet. Vedtægternes § 5 stk. 1, 2 og 3 ændres ikke.
Forslag 2:Bestyrelsen foreslog at følgende tekst i § 6 slettes: Bestyrelsen kan beslutte, at udvalgte
større dispositioner først kan gennemføres efter at den har givet sit samtykke. Således at §6
herefter lyder: Foreningen tegnes af formanden. Kassereren disponerer indenfor det vedtagne
budget.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
På grund af at bestyrelsen frem over består af 5 medlemmer, skulle der vælges 2 medlemmer af
bestyrelsen. Følgende blev herefter valgt:
Bestyrelsesmedlem Elli Aagaard – for en 2-årig periode
Bestyrelsesmedlem Gunnar Dahl – for en 2-årig periode
Suppleanter
1. suppleant: Sigga Henriksen for 1 år
2. suppleant: genvalgt blev Margot Jacobsen for 1 år
Bestyrelsen konstituerer sig iht. Vedtægterne.
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Revisor: Andrea Berger - blev genvalgt for 1 år
Revisor: Jan Larsen, der blev valgt for 1 år
Revisorsuppleant: Ole Jensen blev valgt for 1 år
8. Eventuelt
Der blev foreslået at kontingentet fremover kan betales via betalingsservice. Bestyrelsen
undersøger dette.

Herefter sluttede generalforsamlingen.
Gunnar Dahl fortalte inden kaffepausen om fejringen af 100-året for genforeningen ”2020
Spejlinger” – hvor bl.a. Nordborg by er blevet bevilget en skulptur, som afsløres lørdag den 6. juni
2020 kl. 15.00 med efterfølgende festivitas.
Efter kaffepausen holdt Jens Ravnsbæk et foredrag om Nordborgs Lokalhistoriske Arkivs nye
udstilling: Genforeningen i 1920: før, under og efter med mange historiske billeder fra Nordborg.
Udstillingen varer hele sommeren og kan ses i vores åbningstid og efter nærmere aftale.
Nordborg, den 27. februar 2019
Jens-Ove Hansen – formand

