
                   Referat af generalforsamling for Museum i Langå 24-03-2015 

1.  Velkomst.                            

  Formanden bød velkommen, der var et pænt fremmøde. 

2.  Valg af dirigent.                  

  Poul Møller blev valgt. 

3.  Godkendelse af generalforsamling. 

  Blev godkendt. 

4.  Godkendelse af dagsorden. 

  Blev godkendt. 

5.  Formandens beretning. 

  Formanden aflagde beretning som er nr. 25. Museet startede i en skurvogn, et par andre 

lokaliteter bl.a. Nissens kantine, banegården og i 09 til nuværende lokaler, her håber vi at blive. 

Det sidste år har vi haft besøg af 40 elever fra 8. klasse, et hold amatørarkæologer, Lions Club, 

derudover mindre grupper og skole elever + private besøgende. 

I det daglige arb. vi med registrering af effekter, udvidelse af hyldeplads i magasinet, som er i 

kælderen, så der kan blive plads til alle effekter. 

Vi har søgt et tilskud fra Elro fonden og fået 25 000,00 som er brugt til bl.a. videokamera, 

projektor, fladskærme med DVD, nogle montre. Disse fornyelser havde ikke været mulig uden 

dette økonomiske tilskud. Der er tanker om et 25 års arrangement senere på året. 

6.  Aflæggelse af revideret regnskab. 

  Regnskabet blev godkendt. 

7.  Fremlæggelse af budget. 

  Jørgen fremlagde planer for indkøb for det næste år, bl.a. IT forbindelse til kælderen. 

8.  Fremlæggelse af arbejdsplan. 

  Ole fremlagde arbejdsplanen som bl.a. indeholder en del fra formandens beretning, men også at 

få gjort udstillingen mere levende ved hjælp af de indkøbte fladskærme. Ole er i gang med at lave 

indslag, som skal fortælle om udstillingen, som så bliver vist på skærmene + en del andre tiltag. 



 

9.  Fastsættelse af kontingent. 

  Kontingentet blev uændret fastsat til 150,00 for enkelt person og 200,00 for familie. 

10.  Forslag fra medlemmer og bestyrelse. 

  Der var ingen forslag. 

11.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

  Ole Mortensen blev genvalgt(2år) 

  Poul Rasmussen blev genvalgt(2år) 

  Poul Lund Pedersen blev genvalgt(2år) 

12.  Valg af suppleant til bestyrelsen. 

  Kaj Nielsen blev genvalgt(2år) 

13.  Valg af revisor. 

  Anni Nielsen blev genvalgt(2år) 

14.  Valg af revisorsuppleant. 

Poul Møller blev genvalgt(2år) 

15.  Evt. Der var ikke noget under evt. 

 

                                                               Med venlig hilsen 

                                                               Roar Skov Olesen 

 

 


