
REFERAT
AABE5TRAA Ordinær generalforsamling,
BYHrsToRrsKETorsdag den 10. april 20L4
FIf,RENrNG Kl. 19.00 på Folkehjem, Haderslevvej 7.

Deltagere: 46 personer hvoraf 36 var medlemmer heriblandt fra bestyrelsen: formand Svend Nielsen
(SN), kasserer Astrid Meier (AM), Kim Furdal (KF), Erik Dahlgren Hansen (ED), Charlotte Brunsgård
(deltoge i foredraget), Mikkel Leth Jespersen (MU) og Orla Jensen (OJ) (referent).
Foredragsholderen: seniorforsker Erik Nørr, der indledte generalforsamlingen med et foredrag over em-
nerne:Den sønderjyske skoleordning og det hemmelige statstilskud L937-7970, samt en kort informati-
on om den nye danske skolehistorie, der er under udgivelse.
Efter foredrag samt debat afvikledes den ordinære qeneralforsamlinq.

1, Valg af dirigent Formanden SN bød de tilstedeværende velkommen. Herefter gav
Erik Nørr et interessant foredrag om de særlige skoleforhold og
politiske bevillinger til det sønderjyske skolevæsen, Foredraget
gav anledning til enkelte spørgsmå|. SN takkede Erik Nørr for et
godt og spaendende foredrag. Overrakte en llle ølgave som tak
for indsatsen.
Herefter fortsattes med den ordinære generalforsamling idet
formanden foreslog forsamlingen at godkende Kim Furdal som
d irigent, hvilket godkendte.
KF takkede for valget, hvorefter han med henvisning til forenin-
gens vedtægter konstaterede forsamlingens lovlige indvarsling.
Efter en kolt gennemgang af den udsendte dagsorden fortsattes
til punkt 2

2. Beretninger
Formanden
Bevaringsfonden
By arkivet

3. Regnskabsaflæggelse

SN aflagde herefter en fyldestgørende beretning om det forløbne
års arbejde samt de forestående udfordringer for den kommende
tid. I beretningen omtaltes også beretningen for Bevaringsfon-
den. Et eksemplar af beretningen opbevares i foreningens arkiv
sammen med referatet.
Poul Petersen takkede for en god beretning og havde enkelte
spørgsmål til det videre ansvar for de affredede bygninger, samt
hvor "grænsen" var for foreningens arbejde. SN oplyste hertil at
foreningens område var begrænset til Aabenraa kommune før
2007, samt at der var tiltro til, at kommunen ville fortsætte en
god dialog omkring bevarelsen den centrale bykerne. Gert Lar-
sen (formand for bygningsbevaringsudvalget) nævnte at der i

planen for Fremtidens Købstad var nedfældet ønsket om en be-
varelse af det gamle købstadsmiljø skal indgå i planen.
Dirigenten konstaterede herefter at beretningen godkendtes.

Kim Furdal aflagde beretning for Byarkivet, omtalte den meget
store samling af sønderjyske billeder, ca. 200,000 i alt, og at
Aabenraa havde den største andel af billeder, For tiden er ca.
16.OOO tilgængelige på ISL's hjemmeside.

Astrid Meier aflagde regnskab for foreningen og bevaringsfonden.
Foreningens resultat udgør et overskua på Zf .OO1 kr., og Beva-
ringsfonden slutter med et overskud pB t+.SlZUr.
Gav supplerende oplysninger til de omdelte reviderede regnska-
be r.
Frremlæggelsen gav ikke anledning til spørgsrnå1, og dirigenten
konstaterede at regnskaberne blev godkendt,

SN oplyste at kontingentet på 775kr. forenkeltmedlemmer/
husstand og 500 kr. for erhvervsstøttemedlemmer også skulle
gælde for det kommende år, Hertil var der ingen indsigelser.

4. Fastlæggelse af kontingent



5. Indkomne forslag
Forslag som skal behandles her skal
være formanden i hænde senest den

Dirigent og formand oplyste, at der ikke var indkommet forslag til
behandling under dette punkt.

6. Valg til bestyrelsen i h. t. § 3 i
Foreningens vedtægter
På valg er Svend Nielsen og Orla Jen-
sen

Genvalg af Svend Nielsen og Orla Jensen for en periode af 23r.

7. Yalg af revisor:
På valg er: Peter Rastrup - valgperio-
de2år

Peter Rastrup blev genvalgt for en periode af 2år.

8. Eventuelt
Meddelelser fra formanden

Preben Jakobsen takkede foreningens for Auroras kanolaugs brug
af kanonen, og gav en kort orientering om aktiviteterne i Auroras
Kanonlaug, herunder et forestående arrangement, hvor lauget
skulle medvirke ved søsætningen af Aarhus Universitets nye
forskningsski b'Aurora".
Lisa Strøbeck Sørensen oplyste at der på facebook var en gruppe
med interesse for 'fra det gamle Aabenraa", og at der her var
tilknyttet 1,800 personer. Udbad sig oplysning om, hvorledes in-
teresserede kunne opnå medlemskab af foreningen. SN takkede
de to for deres indlæg, og oplyste at medlemskampagnen ville
foftsætte til 15. maj 2OL4.

SN rettede en tak til de mange fremmødte medlemmer og efter
at Kim Furdal havde nedlagt hvervet som dirigent takkede for-
mand ligeledes KF for en rigtig god og behagelig ledelse af for-
samlingen.
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