Marts 2019

Kulturhuset, Bredgade 4, 8870 Langå.
Postadresse: Poul Lund Pedersen, Parkvej 11, 8870 Langå.
Museets hjemmeside:
www.museumilangå.dk
Mailadresse.:
pouloglilli@gmail.com
eller
roarolesen@mail.dk
Kontakt:
eller

Poul Lund Pedersen
Roar Skov Olesen

tlf. 30307276
tlf. 21440296

Åbningstider:
Mandage i lige uger fra kl. 13.00 til 15.30
Tirsdag kl. 19.00 til 21.00
og via Lokal Historisk Arkiv torsdag kl. 14.30 til 17.30.
Du er altid velkommen til at kigge ind.

Vi har for få dage siden
modtaget denne fine lille
reol. Som det kan ses på det
nederste billede, er reolen
fremstillet af små trisser til
sytråd. Trisserne er samlet på
en gennemgående
metalstang, der går gennem
hullet i midten af trisserne.
Nu er det i tiden højeste
mode at genbruge ting, så
hvis man lige har stoppet
strømper og har 112 tomme
trisser til overs, er her
inspiration til en fin ting til
hjemmet.

Museum I Langå
og
Langå Museumsforening
Langå den 25. februar 2019

Indkaldelse

Til generalforsamling d. 21/3 – 2019 kl. 19.30 i
Havestuen, Bredgade 4, Kulturhuset.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Velkomst
Valg af dirigent
Godkendelse af generalforsamling
Godkendelse af dagsorden
Formandens beretning
Aflæggelse af revideret regnskab
Fremlæggelse af budget
Fremlæggelse af arbejdsplan
Godkendelse af kontingent for indeværende kalenderår
Forslag fra medlemmer og bestyrelse (skal være bestyrelsen
i hænde senest en uge før generalforsamlingen)
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a. Poul Lund Pedersen (modtager genvalg)
b. Poul Rasmussen (modtager ikke genvalg)
c.Henrik Bødker(modtager genvalg)
Valg af suppleant til bestyrelsen
Kaj Nielsen (2 år)
Valg af revisor
Anni Møller (2 år)
Valg af revisorsuppleant
Poul Møller (2 år)
Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Poul Lund Pedersen
Formand

Langå den 10. januar 2019

Driftsregnskab 2018
Museum i Langå / Langå museumsforening
Drift:
Indtægter:
Kontingent:
Renter
Andet
Friv. bidrag gæster
Entre’indtægter
Salg støtteprodukter
Driftsindtægter i alt

7.300
0
0
0
100
150
7.550

Museumsdrift
Kontorhold
Annoncer
Møder
Særudstillinger
EDB udstyr
Vedligeholdelse
Inventar
Gaver & repræsentation
Indkøb støtteprodukter
Diverse
Driftsudgifter i alt

552
1.609
0
472
897
0
228
0
386
21
1.470
5.635

Driftsresultat (overkud)

1.914

Udgifter:

Status:
Aktiver:
Kassebeholdning
Bankkonto drift
Bankkonto sponsor
Aktiver i alt

508
39.922
3.517
43.947

Egenkapital primo
Driftsresultat 2018

42.033
1.914

Passiver i alt

43.947

Passiver:

Note:

Regnskab kontrolleret og fundet i overensstemmelse med bilag
Beholdninger kontrolleret og fundet i overensstemmelse med regnskab
Langå d.

4/2

2019

Revisor:

Lilli Soelberg

Kasserer:

Jørgen Bojesen

Anni Møller

Langå 13. januar 2019

Budget 2019
Museum i Langå / Langå museumsforening
Drift:
Indtægter:
Kontingent:
Renter
Bidrag gæster
Entre'indtægter
Salg støtteprodukter
Driftsindtægter i alt

7.100
0
200
0
200
7.500

Udgifter:
Museumsdrift
Kontorhold
Annoncer
Møder
Særudstillinger
EDB udstyr
Vedligeholdelse
Inventar
Gaver & repræsentation
Indkøb støtteprodukter
Diverse
Driftsudgifter i alt
Driftsresultat (underskud)
Financieres af likvid beholdning

1.000
1.600
500
600
1.000
2.500
500
3.000
500
500
1.500
13.200
5.700

På hylderne i kælderen har vi mange ting liggende, der venter på en
lejlighed til at blive udstillet. En af de mere makabre ting er denne 85 cm.
lange ”Embryotomen”, et instrument dyrlæger anvender til at partere
kalve i livmoderen på køer, som ikke kan føde deres kalv, en ting som
tidligere betød næsten sikker død for koen.
Instrumentet er opfundet af dyrlæge J.P.N.Thygesen med hjælp af
fabrikant og mekaniker A.T.Sørensen begge bosiddende i Langå.
J.P.N.Thygesen kom til Langå i 1919, hvor han afløste byens første
dyrlæge I.H.Brahms, som for øvrigt var far til skuespillerinden Ingeborg
Brahms. Dyrlæge Thygesen blev verdenskendt for opfindelsen af
embryotomen, men da der kun blev taget patent på opfindelsen i
Danmark, fik Thygesen ikke den store økonomiske gevinst af opfindelsen,
men modtog i stedet et årligt æreslegat fra staten på 10.000 kr.

Foredrag
Efter generalforsamlingen torsdag den 21. marts har vi som sædvanligt et
lille foredrag.
I år vil vi vise et uddrag af en nyproduceret drama dokumentar
”Træfningen ved Hollandshus”. Det er en dramatiseret film, der ved hjælp
af lokale statister og rollespillere i tyske uniformer, følger nedkastning af
våben ved Madum Sø, ved Rold Skov, natten mellem den 17. og 18.
august 1943. Nedkastningen endte med åben ildkamp mellem
modstandsfolkene og den tyske besættelsesmagt, hvorunder
modstandsmanden Niels Erik Vangsted blev dræbt. En anden
modstandsmand Poul Kjær Sørensen blev taget til fange. Han blev få dage
senere dømt til døden ved en tysk krigsret.
Bisættelsen af Niels Erik Vangsted medførte strejker og oprør i Ålborg,
hvor mange borgere mistede livet ved den begivenhed. Forløbet var en
direkte årsag til, at den danske regering den 29. august 1943 afbrød
samarbejdspolitikken med besættelsesmagten.
Begivenhederne skildres minut for minut med modstandsgruppens sidste
overlevende Karl Peter Madsen, som gennemgående fortæller, og filmen
er så vidt, det er muligt, optaget på de autentiske lokaliteter.
Vores lokale Henning Johansen vil kommentere begivenheden og trække
tråde til jernbanesabotagerne ved Langå.
Alle er naturligvis velkomne til såvel generalforsamling som foredrag.

