
 
Nordborg, 11. august 2021 

 
Historisk Forening for Nordborg-området - Referat fra generalforsamling 10. august 2021 
 
Formanden bød velkommen til de mange fremmødte deltagere i generalforsamlingen – godt 30 personer. 
På grund af COVID 19, har generalforsamlingen først kunnet holdes nu. 
 
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 2020 – som blev godkendt. 
Hovedpunkter fra beretningen vil blive lagt på hjemmesiden. 
 

3. Aflæggelse af regnskab 
Kasserer Gunnar Dahl gennemgik regnskabet – som viser et overskud skud på 3.388,34 kr. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent 
Formanden fremlagde arbejdsplanen for 2021 – kassereren budgettet og forslag til kontingent. 
Budgettet forudser indtægter på 70.000 kr. og udgifter for 70.000 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 

Der var ikke indkommet forslag 
 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Følgende blev valgt: 
Bestyrelsesmedlem Jens-Ove Hansen – for en 2-årig periode 
Bestyrelsesmedlem Jan Larsen – for en 2-årig periode 
Bestyrelsesmedlem Alf Berger – 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: Mary Ravnsbæk - blev valgt for 1 år 
Revisor: Jens Chr. Sørensen, blev valgt for 1 år 
Revisorsuppleant: Ilse Dahl blev valgt for 1 år 
 

8. Eventuelt 
Gunnar Dahl præsenterede medarbejderne i arkivet og fortalte om arbejdet.Herefter sluttede 
generalforsamlingen. 
 
Efter kaffepausen holdt Jytte Mink foredraget ”Tidsbillede af en ung piges liv i 60’erne og 
70’erne” 
 
Referent: 
Jens-Ove Hansen  
 


