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Laurbjerg d. 14. oktober 2008 

Referat 
Fra generalforsamlingen d. 15/03-2007 kl. 19.30 

Museum i Langå  
Bredgade 55 (Langå Station) 

 

Dagsorden 
 
1. Velkomst 
 Formanden bød velkommen i museets nye lokaler på stationen 
2. Valg af dirigent 
 Valgt blev Erik Eriksen 
3. Godkendelse af generalforsamling 
 Generalforsamlingen blev godkendt 
4. Godkendelse af dagsorden 
 Dagsordenen blev godkendt 
5. Formandens beretning 
 Formanden aflagde beretning om museets virksomhed i det forløbne  
 år, og omtalte specielt forløbet og vilkårene omkring opsigelsen og  
 forsøget på at finde alternative lokaler til museet, herunder at 1.  
 prioritet havde været rådhuset, men da det ikke syntes at være en  
 mulighed, måtte vi finde anden løsning, i hvert fald for en periode,  
 ellers måtte man se i øjnene, at museet kunne være lukket for altid,  
 hvis det blev pakket ned i containere.  
 Formandens beretning blev godkendt. 
6. Aflæggelse af revideret regnskab 
 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab der viste indtægter på  
 43.798 kr. og udgifter på 34.627 kr. og et overskud på 9.170 kr. 
 status viste aktiver på 30.331 kr. Kassereren gjorde opmærksom på at 
 overskuddet var baseret på nedsat aktivitet, på grund af den  
 forestående fraflytning af lokalerne på Fælledvej. 
 Regnskabet blev godkendt. 
7. Fremlæggelse af budget 
 Kassereren fremlagde budgettet for 2007, med forventede indtægter  
 På 119.400 kr. og udgifter på 98.200 kr. og et overskud på 21.200 kr. 
 De usædvanligt store tal skyldes overvejende stigende udgifter vedr.  
 Lokaler og deraf forventet stigende kommunalt tilskud, samt  
 forventede sponsorindtægter på 55.000 kr. Budgettet blev godkendt. 
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8. Fremlæggelse af arbejdsplan 
 Museumsleder Ole Mortensen fremlagde arbejdsplan, den gik i al sin  
 enkelhed ud på at få museets samlinger stillet op i de ny lokaler,  
 derudover en fortsættelse af registrering af genstande, der skal  
 desuden forberedes en officiel indvielse af museet på stationen, og  
 hvis der bliver tid, en fortsættelse af kirke turene, og måske  
 forberedelse af en særudstilling. Arbejdsplanen blev godkendt. 
9. Fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår 
 Kontingentet blev fastsat uændret til 125 kr. for enkeltpersoner, 
 og 200 kr. for familiemedlemskab. 
10. Vedtægts ændringer  
 Vedtægtsændringer blev godkendt som foreslået. (se bilag) 
11. Forslag fra medlemmer og bestyrelse (skal være bestyrelsen i hænde 

senest en uge før generalforsamlingen) 
  Der var ikke indkommet forslag. 
12. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

1) Tyge Hvass (modtager genvalg)  Tyge Hvass genvalgt 
2) Poul Rasmussen (modtager genvalg) Poul Rasmussen genvalgt 
3) Vakant (Afhængig af vedtægts ændring) Ole Mortensen valgt 
4) Vakant (Afhængig af vedtægts ændring) Poul Pedersen valgt 
Valg af suppleant til bestyrelsen (Elsebeth Hvass)    genvalgt 

13. Valg af revisor (Anni Møller)  genvalgt 
14. revisor suppleant (Poul Møller) genvalgt 
15. Evt. 
 

Efter generalforsamlingen var der foredrag ved Henning Johansen. 
 

 
Dirigent Erik Eriksen Referent Jørgen Bojesen 


