
                           Museet i Langå generalforsamling 15-03-2018 

                                     Referat af generalforsamlingen 

1 Velkomst: Formand Poul Lund bød velkommen. 

2 Valg af dirigent: Poul Møller blev valgt. 

3 Godkendelse af generalforsamling: Generalforsamling godkendt: 

4 Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt: 

5 Formandens beretning: Poul fortalte om nogle af årets begivenheder. Museet var med til at arrangere et 

foredrag af ”Indianer Stig” Stig Thorsson. Han fortalte om sin og kollegaen ”Dynamit Åge”s arbejde med at 

fravriste havbundens hemmeligheder fra sunkne skibe. Stig fortæller i en interessant og munter tone. Ud 

over foredraget, fik vi en erfaring vi kan bruge ved andre arrangementer, hvad angår antal tilhørere og 

priser. Arrangementet hang sammen ved hjælp af sponsorer. Nissen udstillingen er blevet fornyet med en 

montre bestående af 2 store glasdøre og hylder på væggen, pænt og lyst blev det, der mangler dog lidt 

endnu, det bliver klaret den nærmeste tid. Lions Langå støttede med et pænt beløb 7025 kr. Der er til 

stadighed folk som betænker museet med ting der har relation til Langå, tak for det. Vi kunne godt bruge 

lidt flere besøgende, så det er noget vi arbejder på, at gøre opmærksom på museet. De besøgende vi har, 

giver ellers udtryk for at museet har meget mere at vise frem end man havde forestillet sig.  

6 Aflæggelse af revideret regnskab: Kasseren gennemgik regnskabet for det forløbne år, regnskabet er 

revideret og godkendt. 

7 Fremlæggelse af budget: Kasseren fremlagde budget for det næste år.  

8 Fremlæggelse af arbejdsplan: Arbejdsplan for det nye år er hovedsagelig registrering af tingene, det vil 

fortsætte en tid fremover. Færdiggørelse af Nissen udstillingen, ny udstilling i det første rum, som er til 

skiftende udstillinger, tænker vi på en udstilling med gamle vaskeapparater og metoder. Så har vi jo 

Martens elektriske apparater og udstyr, her har vi en generator vi vil prøve at få liv i, så man kan se hvad 

det var Martens kunne omkring år 1900 og frem. 

9 Godkendelse af kontingent for indeværende kalender år: Uændret kontingent godkendt. 

10 Forslag fra medlemmer og bestyrelse: Der var ikke nogen forslag. 

11 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Bøjesen – Roar Skov Olesen – Leif Nielsen – Tyge Hvass,     

modtog alle genvalg. 

12 Valg af suppleant til bestyrelsen: Wivi blev valgt for 2 år. 

13 Valg af revisor: Lilli Solberg blev valgt for 2 år. 

14 Eventuelt: Der var ingen emner. 

 

                                                                           Med venlig hilsen 

                                                                           Roar Skov Olesen 


