
          Museet i Langå, referat af generalforsamling 30/03/17 

 

1 Velkomst: Formand Poul Lund, bød velkommen. 

2 Valg af dirigent: Egon Kristensen, blev valgt. 

3 Godkendelse af generalforsamling: Generalforsamlingen godkendt. 

4 Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt. 

5 Formandens beretning: Poul startede sin beretning med at fortælle om Ole Mortensens arbejde for 
museet. Vi mistede Ole sensommeren 2016, efter kortere tids sygdom. Vi har ved fælles hjælp klaret de 
opgaver han normalt tog sig af. Der har ikke været nogle større fælles arrangementer i kultur huset i 2016, 
det betød nok lidt færre besøg på museet end i 2015. Alligevel er der mange som husker museet, når de 
støder på ting, der kan være af almen interesse, så bliver det afleveret til os. Der er kommet ”rygter” om at 
der skal betales husleje til kulturhuset, en m2 pris på 100kr. Museet råder over 325m2, det vil give en 
anselig husleje, så vi venter og ser hvor meget realisme der er i det. 

6 Aflæggelse af revideret regnskab: Kasserer Jørgen Bojesen aflagde beretning.                                 
Regnskabet blev godkendt 

7 Fremlæggelse af budget: Jørgen B. fremlagde budget. 

8 Fremlæggelse af arbejdsplan: Arbejdet vil i nærmeste fremtid bestå af, registrering af effekter i udstilling, 
og derefter registrering af effekterne i magasinet i kælderen. 

9 Godkendelse af kontingent: Kontingent godkendt. 

10 Forslag fra medlemmer og bestyrelse: Der var ingen forslag. 

11 Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

a Poul Lund Pedersen: Genvalgt. 

b Poul Rasmussen: Genvalgt. 

c Vakant for Ole Mortensen: Henrik Bødker blev valgt. Henrik bor i Dagsvad og trækker gennemsnitsalderen 
i bestyrelsen lidt ned. Velkommen til Henrik. 

12 Valg af suppleant til bestyrelsen: Kaj Nielsen for 2 år. 

13 Valg af revisor: Anni Møller for 2 år. 

14 Valg af revisor suppleant: Poul Møller for 2 år. 

15 Eventuelt: Der var ingen emner under eventuelt. 

 

                                                                   Med venlig hilsen 

                                                                   Roar Skov Olesen 

 


