
AABEhIRAA REFERAT
ByHlsToRrstrEordinær generalforsamling, onsdag den 17. april 2013
FI}RENING Kl. 19.00 på Folkehjem, Haderslevvej 7.

Deltagere: ca. 45 medlemmer heriblandt fra bestyrelsen: formand Carlo Daus-Petersen CDP, kasserer

Astrid Meier AM, Svend Nielsen SN, Kim Furdal KF, Erik Dahlgren Hansen ED, lmmo Doege lD og Orla Jen-

sen OJ (referent). Foredragsholderen museumsinspektør Torben A. Vestergaard, Kathrinesminde Tegl-

værk, der indledte mødet med et foredrag over emnet "lndustrihistoriens Landskab i Sønderjylland med
særlig vægt på Aabenraa egnen".
Efter foredrag samt debat afvikledes den ordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent

2. Beretninger
Formanden
Bevaringsfonden
By arkivet

3. Regnskabsaflæggelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag
Forslag som skal behandles her skal

Formanden CDP bød de tilstedeværende velkommen. Rettede en
stor tak til Torben A. Vestergaard for et godt foredrag om Indu-
strihistorien. Overrakte en lille Ølgave som tak for indsatsen.
Foreslog forsamlingen at godkende Kim Furdal som dirigent,
hvi lket forsamlingen godkendte,
KF takkede for valget, hvorefter han med henvisning til forenin-
Eens vedtaegter konstaterede forsamlingens lovlige indvarsling,
Efter en kort gennemgang af den udsendte dagsorden fortsattes
til punkt 2

hvor formanden indledte med at oplyse forsamlingen at dette var
hans sidste beretning efter 13 interessante år som formand for
foreningen, Aflagde herefter en fyldestgørende beretning om det
forløbne års arbejde samt de forestående udfordringer for den
kommende tid, Et eksemplar af beretningen cpbevares i forenin-
Eens arkiv sammen med referatet.
G, Pedersen rettede en stor tak til foreningen for den positive
støtte til kanoner og kanonererne.
Forsamlingen kvitterede med applaus til formandens beretning,
Erik Dahlgren Hansen aflagde beretning for bevaringsfonden. Et
eksemplar heraf forefindes i foreningens arkiv sammen med re-
feratet. EDH rettede en stor tak til formanden for en stor indsats
for moderniseringen af såvel bestyrelsesarbejdet som ledelsen af
foreningen.
Kim Furdal aflagde beretning for Byarkivet, omtalte projektet
med digitalisering af sønderjyske billede.

Astrid Meier aflagde regnskab for foreningen og bevaringsfonden,
Foreningens resultat udgør et underskud på 747 t,kr., og slutter
herefter med en egenkapital på ZZV t,kr. Bevaringsfondens re-
sultat udviser et underskud på 2!t.kr., og en egenkapital på

2.737 t.kr.
Gav supplerende oplysninger til de omdelte reviderede regnska-
be r.
Fremlæggelsen gav ikke anledning til spørgsrnå1, og dirigenten
konstaterede at regnskaberne blev godkendt.

CDP bad om forsamlingens godkendelse af, at kontingentet forhø-
jes med 50 kr, årligt fra de nuværende 125 kr. til 175 kr, Et en-
kelt medlem gav udtryk for at en stigning på ZS kr,, ville være
passende. S,N. redegjorde for baggrunden for forslaget om forhø-
jelse med 50 kr. Herefter godkendte forsamlingen kontingentsat-
sen på L75 kr. årlig, Der var forespørgsel til, hvorvidt der havde
vaeret overvejelser om at fastsætte en virksomhedskontingent,
SN lovede at bestyrelsen ville medtage forslaget i de videre drøf-
telser,

Dirigent og formand oplyste, at der ikke var indkommet forslag til



være formanden i hænde senest den
12. april d, a.

6. Valg til bestyrelsen i h, t. 5 3 i
Foreningens vedtægter

På valg er Erik Dahlgren Hansen og
Carlo Daus-Petersen (sidstnævnte
modtager ikke genvalg)

7. Yalg af revisor:
På valg er: Jørgen Cleemann - valgpe-
riode 2 år

8. Eventuelt
Meddelelser fra formanden

behandling under dette punkt.

Formanden CDP motiverede for genvalg af Erik Dahlgren Hansen
samt nyvalg af Charlotte Brunsgård. Begge valgtes herfter for en
periode af 2 år.

JØrgen Cleemann blev genvalgt foren periode af 2 år.

Gunnar Pedersen takkede for omtalen af markrelprojektet, og gav
supplerende oplysninger hertil.

Svend Nielsen rettede en stor tak til den afgående formand Carlo
Daus-Petersen. På trods af varslingen herom på sidste års gene-
ralforsamlingen havde "alvoren" først indfundet sig hos den øvri-
ge bestyrelsen ved det seneste bestyrelsesmøde. Takkede for en
god og stor arbejdsindsats i foreningen siden 1998 og fra 2000
desuden som formand for foreningen. Takkede for at CDP har
indvilget i at fortsætte med at løse specielle opgaver for bestyrel-
sen. Overrakte en vingave som tak for indsatsen.

CDP sluttede med at ønske den nye bestyrelsen held og lykke
med de forestående mange opgaver.

Rettede en tak til de mange fremmødte medlemmer og efter at
Kim Furdal havde nedlagt hvervet som dirigent takkede den afgå-
ende formand ligeledes KF for en rigtig god og behagelig ledelse
af forsamlingen.

Kim Furdal
d irigent


