Referat fra

Generalforsamlingen
i Dollerup Lokalhistoriske Forening (herunder Dollerup Lokalhistoriske Arkiv & Forlaget Ravnsbjerg)

afholdt i Ravnsbjerghus d. 22. marts 2022.
Referat fra en velbesøgt generalforsamling med 12 fremmødte.
Punkt 1: valg af dirigent og referent
Dirigent: Keld Flammild valgtes.
Referent: Heidi Andersen valgtes.
Punkt 2: Fremlæggelses af bestyrelsens beretning til godkendelse
Formanden Kate Nielsen fremlagde sammen med Henning Wisbech, bestyrelsen beretning. Beretningen omfattede både
2020 og 2021, da der pga. corona ikke blev afholdt generalforsamling sidste år.
Bestyrelsen kunne berette at der på grund af corona, ikke har været afholdt aktiviteter de sidste to år, der er dog arbejdet på
at få gjort Birgit Aarestrups bog vedr. gård nr. 6 færdig, hvor status er:
- Takket stor velvillighed fra Birgits arvingers side, er alt materialet vedr. bogen sikret og ligger nu på Kates og Hennings computere
- Planen er, at bogen vedr. gård nr. 6 udkommer som to bind
- Henning har fået samlet materialet til bind 1, som Leif Nielsen, er ved at læse igennem (for mangler/rettelser) (nået
ca. halvvejs) – herefter klarlægges mangler og indsamling af disse, samt tilrette.
- Bind 1. udkommer i god tid før jul 2022
- Bind 2. påbegyndes i år, hvor der skal indsamles materiale fra en del af byens borger.
- Bind 2. udkommer i 2023
Bestyrelsen beretning blev godkendt uden spørgsmål.
Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab (2020 og 2021) til godkendelse
Foreningens kasserer Henning Wisbech, fremlagde foreningens regnskab. Året 2020 gave et lille underskud på ca. 540 kr.,
mens der i 2021 var et lille overskud på ca. 210 kr. Således er foreningens formue pr. pr. 31/12 21: ca. kr. 33.300.
Herefter var der lidt drøftelses af antallet af bøger på lager. Konklusionen blev, at bestyrelsen i forbindelse med trykning af
bog vedr. gård nr. 6 overvej antal tryk. Der blev spurgt ind til, hvordan bøgerne på lager indgår i regnskabet. Her oplyste kasser Henning Wisbech, at de afskrives med 15% per år, og værdien pt. er sat til ca. kr. 47.000. Bøgerne indgår ikke i regnskabet, da de kun har en reel værdi, i det øjeblik de bliver solgt. Der blev spurgt til, om der stod bøger ude hos boghandler. Der
er pt. 1-3 bøger hos Skelhøje købmanden, men ellers ingen ude, men overvejes i forbindelse med udgivelse af den nye bog.
Til sidste blev det besluttet at slettet indestående ved Nordea (60 kr.), som er et gammelt levn, og som ingen længere kendte
til.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent for driftsåret 2023
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser; 150 per medlem (personligt medlemskab)
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.
Punkt 5: Indkomne forslag
Der var ingen indkommende forslag

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg til bestyrelsen var: Niels Salkvist og Henning Wisbech. Henning Wisbech var villig til genvalg.
Karl Krogshede tilbød sit kandidatur. Kate Nielsen ønskede at trække sig, da hun er flyttet fra området. Indvilligede dog i at
blive siddende, mod at hun ikke længere var formand.
Forsamlingen valgte herefter Henning Wisbech og Karl Krogshede
På valg til bestyrelsessuppleanter var: Leif Nielsen. Derudover manglede der en 2. suppleant, da Hanne Munk var trådt ind i
bestyrelsen ved Birgit Aarestups bortgang. Leif Nielsen var villig til genvalg, derudover tilbød Aase Tonnesen sit kandidatur.
Forsamlingen valgte herefter Leif Nielsen og Aase Tonnesen
Den nye bestyrelse består dermed af: Henning Wisbech, Kaj Berg Olesen, Kate Nielsen, Hanne Munk og Karl Krogshede (bestyrelsen konstituerer sig selv). Samt suppleanterne: Leif Nielsen (1. suppleant) og Aase Tonnesen (2. suppleant)
Punkt 7: Valg af revisor of revisorsuppleant
På valg var revisor Else Staal-Thomsen og som revisorsuppleant Aase Tonnesen. Begge var villig til genvalg. Forsamlingen
genvalgt herefter Else Staal-Thomsen, som revisor og Aase Tonnesen, som revisorsuppleant.
Punkt 8: Eventuelt.
Det blev drøftet hvordan foreningen kunne skaffer flere medlemmer, pt. udsendes indkaldelsen som nyhedsbrev, dvs. alle
der er tilmeldt Dollerups nyhedsbrev, får indbydelsen. Det blev foreslået at dele bogen ”Mit Dollerup” ud til tilflytter, evt.
sammen med lidt reklame for foreningen og bøgerne. Generelt gode erfaringer med, at når folk først har fået fat i en bog,
købte de ofte de resterne i serien. Evt. gå sammen med beboerforening, som også har diskuteret indsats over for tilflyttet,
ligesom Elsbeth Mogensen har tilbudt at gå rundt til nye og byde velkommen. Derudover blev der spurgt til forenings fremadrettet aktiviteter. Her kunne Henning oplyse, at et af ønskerne var at få styr på arkivet, så det var nemmer at finde oplysninger på specifikke steder. Pt. Var der ingen ambitioner om at digitalisere det, da bare det at få styr på det var et stort arbejde. Herudover var der planlagt, at Leif Nielsen kom d. 27/4-22 og fortalt om Dollerup i hans barndom. Ligesom det var planen at få andre med stor viden om Dollerup til at komme og fortælle bl.a. Poul ”Fisk” Jensen, og evt. vise billeder fra området. Derudover var der et forslag fra forsamlingen om, at genoptrykke nogen af artiklerne fra Dollerup tiden, og sende dem
ud med nyhedsbrevet, da der er rigtig mange gode artikler som kan tåle et genoptryk.
Herefter besluttet referenten, at punktet eventuelt var gået over i hyggesnak, som der også skal være plads til, men som er
uden for referat.
Refereret efter bedste evne,
Heidi Mai-Lis Andersen.

