Referat fra Generalforsamling i
Dollerup Lpkalhistoriske Forening
(herunder Dollerup Lokalhistoriske Arkiv & Forlaget Ravnsbjerg)
Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00 i Ravnsbjerghus, Dollerup
Dagsorden iflg.: vedtægter:
Pkt. 1) Valg af dirigent og referent
Som dirigent valgtes Kjeld Flammild og som referent Bjarne Christensen.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav derefter ordet til
formanden Kate Nielsen. (Referenten kunne notere at i alt 9 medlemmer var mødt op).
Pkt. 2) Fremlæggelse af bestyrelsen beretning til godkendelse, v/formanden.
Kate ind ledte med at bemærke det vanskelige med at leve op til aktivitetsniveauet lagt af
de to tidligere bestyrelsesmedlemmer Erling Greve Kristensen og Leif Nielsen. Men man
dog fået afholdt et par bestyrelsesmøder, hvor især færdiggørelsen af det 9. bind i serien
af lokalhistoriske bøger om Dollerup var behandlet. Bindet er specielt ved at beskrive de 3
gårde beliggende på bakketoppe: Ørnstrupgård, Kobak og Lerbjerggård. Der synes at
være stof til et bind yderligere, og dermed vil serien være afsluttet.
Fra Maja Handskemager har foreningen fået overdraget 12 flyttekasser med materiale fra
Erling Greve K.'s samlinger. Heraf har foreningen efter grundig sortering fundet i alt 4
kasser værdig til yderligere gennemgang i vort arkiv: Dollerup Lokalhistoriske Arkiv.
Det er ønskeligt at vort arkiv digitaliseres. Dette er en krævende opgave. Kate fortalte som
eksempel hvordan det foregår på Karup Lokalhistoriske Arkiv.
Aftaler om besøg i vort arkiv kan stadig ske efter nærmere aftale med Leif Nielsen på tlf.
86 63 86 53 eller mob. 61 18 69 32.
Foreningen benytter sig af Dollerup Beboerforening's hjemmeside til annoncering af sit
virke og ser gerne en sammenknytning på et fælles domæne.
Der er den 10.10.2020 planlagt et arrangement i regi af foreningen for børn. Emnet er ikke
lagt fast.
Forlaget Ravnsbjerg har ikke haft nogen særlig aktivitet i 2019, idet den planlagte
udgivelse ikke blev klar. Der blev især solgt eksemplarer af Skelhøje-bogen, og nogle få
bøger af de ældre udgivelser. Det bør overvejes at fremme salget af boglageret ved en
større prisreduktion for at få en indtægt af den store beholdning.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen med akklamation.
Pkt. 3) Fremlæggelse af årets regnskab til godkendelse, v/kasseeren.
Det reviderede regnskabe blev fremlagt. Der er forudbetalt omkostninger til bog no. 9 på
20000 kr. (Dertil – vedr. det kommende regnskab - forventes til trykning ca. 10000 kr.).

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen med akklamation.
Pkt. 4): Fastlæggelse af kontigent for driftsåret 2021.
Kontigentet blev foreslået uændret til kr. 150, hvilket forsamlingen godkendte med
akklamation.
Pkt. 5) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag
Pkt. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Niels Salkvist og Henning Wisbech blev genvalgt.
Herefter består bestyrelsen af Kate Nielsen, Kaj Berg Olesen, Birgit Aarestrup, Niels
Salkvist og Henning Wisbech.
Hanne Munk og Leif Nielsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.
Alle valg foregik med akklamation.
Pkt. 7) Valg af revisor og revisorsuppleant
Som revisor genvalgtes Else Staal-Thomsen, og som revisorsuppleant Aase Tonnesen, begge med akklamation.
Pkt. 8) Eventuelt
Opgaven om digitalisering af vort arkiv blev diskuteret mht. eventuelle myndighedskrav og
ressourcer af udstyr, software og arbejdskraft. Kan der søges fondsmidler? Bestyrelsen
blev opfordret til at sætte noget i gang. F.eks. ved at invitere en repræsentant fra Karup
Lokalhistoriske Arkiv til et inspirationsmøde. Kjeld Flammild og Bjarne Christensen gav
begge udtryk for at være interesserede i at deltage i et evt. kommende
digitaliseringsarbejde..
Referent: Bjarne Christensen, 12.3.2020

