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Langå 

Referat af generalforsamlingen d. 13.03.2014.

Ad 1
Formanden bød velkommen til de ca. 25 fremmødte.
Da  bestyrelsens  vanlige  referent  fra  fraværende,  valgtes  Lilli  Soelberg  til
referent.

Ad 2
Poul Møller blev valgt til dirigent.

Ad 3
Generalforsamlingen var rettidig indkaldt og dermed godkendt.

Ad 4
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 5
Formandens beretning blev godkendt uden anmærkninger.
Se vedlagte bilag.

Ad 6
Kassereren  var  bortrejst,  og  derfor  blev  regnskabet  fremlagt  af  en  af
revisorerne Anni Møller. Regnskabet blev godkendt.

Ad 7
Budget blev ligeledes fremlagt at revisor og blev godkendt.

Ad 8
Ole  Mortensen  fortalte  om  arbejdsplanen  Registrering  i  database,
nummerering af alt, sætte alt på hylder.
Der er planer om at ansøge Elro-fonden og midler til f. eks. glasmontrer og
optageudstyr.
Måske en udstilling med emnet ” Fra bytrommer til Internet.
Skifte diverse udstillinger.

Ad 9
Der blev forespurgt til, hvorfor man ikke forhøjede kontingentet, når man nu
kørte  med  underskud?  Formanden  svarede,  at  der  havde  været  ekstra
udgifter til indkøb af ny printer samt bærbar computer, og at man desuden
overvejede at udskifte de stationære PC’er med bærbare PC’er, men at disse
beløb var engangsbeløb og, at  man de år ikke vil  have disse udgifter  og
dermed opnå et normaliseret budget.  



Ad10
Ingen indkomne forslag.

Ad 11
Tyge Hvass, Jørgen Bojesen og Leif Nielsen blev genvalgt.
Nyt bestyrelsesmedlem blev Roar Skov Olesen.

Ad 12
Suppleant Elsebeth Hvass blev genvalgt.

Ad 13
Revisor Lilli Soelberg blev genvalgt

Ad 14.
Der blev foreslået, at bestyrelsen skulle forsøge at ”gemme” alt den viden,
som Henning Johansen ligger inde med om Langå og dens historie, f.eks.
ved at optage alle hans guidede ture og rundvisninger.
Henning kunne bl.a. fortælle at Randersegnens amatørarkæologer kommer til
Langå på 4 ture, hvor han skal have dem med rundt til forskellige spændende
steder. De skal bl.a. også besøge Museet.

d. 17.03.2014
Lilli Soelberg


