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Langå d. 27. februar 2008 

Referat 
Fra generalforsamlingen d. 26/03-2008 kl. 1930 

Museum i Langå  
Bredgade 55 (Langå Station) 

 
 
1. Velkomst 
 Formanden bød velkommen 

2. Valg af dirigent 
 Valgt blev Poul Møller 

3. Godkendelse af generalforsamling 
 Generalforsamlingen godkendt 

4. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt med flg. ændring, der vælges både revisor og  
 revisorsuppleant i pkt. 12 
5. Formandens beretning 
 Formanden aflagde beretning, se bilag, beretningen blev godkendt. 

6. Aflæggelse af revideret regnskab for 2007 
 Kasserer gennemgik det reviderede regnskab, regnskabet godkendt. 

7. Fremlæggelse af budget for 2008 
 Kasserer gennemgik budget til efterretning. 

8. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2008 
 Daglig leder gennemgik arbejdsplanen, som omfattede videreførelse af  
 det daglige arbejde med registrering og opstilling af indleverede  
 genstande, derudover afventede man nærmere information om tildeling  
 af lokaler i Langås nye kulturhus, hvorefter en planlægning af  
 kommende flytning hertil ville blive iværksat. 

9. Fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår 
 Kontingentet blev fastsat til 125 kr. for enkelt medlemmer og 200 kr. for familie  
 medlemsskab. (samme som nuværende) 

10. Forslag fra medlemmer og bestyrelse (skal være bestyrelsen i hænde senest 
en uge før generalforsamlingen) 

 Der var ikke indkommet nogen forslag. 

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
1) Holger Andersen (modtager ikke genvalg) 

 Valgt blev Anna Elise Jansen. 
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 2) Jørgen Bojesen (villig til genvalg) 
 Genvalgt 
 3) Valg af bestyrelsesmedlem (p.t. suppl. Elsebeth Hvass modtager ikke  
 genvalg) . Bestyrelsen foreslår Minna Nickø  
  Minna Nickø blev valgt. 

4) Valg af suppleant til bestyrelsen Elsebeth Hvass (modtager genvalg) 
  Elsebeth Hvass blev valgt. 

12. Valg af revisor (Erik Eriksen afgået) og revisorsuppleant (Poul Møller) 
 Som revisor valgtes Lilli Soelberg, og som suppleant genvalgtes Poul Møller. 

13. Evt. 
 Formanden rettede en tak til den afgåede formand Jørgen Nielsen for hans 
 langvarige og store arbejde for museet, først som bestyrelsesmedlem udpeget  
 af Langå kommune og siden 2001 som formand, som tak fik Jørgen Nielsen  
 en ”Kultsten” forestillende ”Mandbjerghøjstenen” fra Ø. Velling, som er museets  
 logo, og derudover nogle flasker. 

  
 
Efter generalforsamlingen var der forevisning af DVD film på storskærm, B&H 
revy fra 1991. 
 
 
 Referent Dirigent  
 
 Jørgen Bojesen Poul Møller 


