
  REFERAT 

 Ordinær generalforsamling,  
 Torsdag den 14. april 2016 

 Kl. 19.00 på Folkehjem, Haderslevvej 7. 

 
Deltagere: 55 personer hvoraf 38 var medlemmer heriblandt fra bestyrelsen: formand Svend Nielsen 

(SN), kasserer Astrid Meier (AM), Kim Furdal (KF), Erik Dahlgren Hansen (ED), Mikkel Leth Jespersen 

(MLJ), Immo Doege (ID) og Orla Jensen (OJ) (referent).  

Foredragsholderen: pensioneret museumsinspektør Peter Dragsbo, der indledte generalforsamlingen 

med et foredrag over emnet "Europæisk arkitektur i grænseregionerne". 

 

 

1. Valg af dirigent Formanden SN bød de tilstedeværende velkommen. Herefter gav 

Peter Dragsbo et interessant foredrag om dette særlige emne, 

underbygget med en billedserie. Foredraget gav anledning til en-

kelte spørgsmål. SN takkede Peter Dragsbo for et godt og spæn-

dende foredrag. 

Efter en kort kaffepause fortsattes med den ordinære generalfor-

samling. Forsamlingen godkendte, efter indstilling fra forman-

den, Kim Furdal som dirigent. 

KF takkede for valget, hvorefter han med henvisning til forenin-

gens vedtægter konstaterede forsamlingens lovlige indvarsling.  

2. Beretninger 

Foreningen samt Bevaringsfonden 

Byarkivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SN aflagde herefter en fyldestgørende beretning om det forløbne 

års arbejde og aktiviteter. Medlemstilgangen samt udpegningen 

af tre områderepræsentanter (beboere i området) blev omtalt. 

Også det afsluttede fotoprojekt samt især arrangementet arki-

tekthjælp med konkrete eksempler var med i beretningen. Rette 

også en stort tak til de mange frivillige, der yder en stor hjælp til 

foreningens mange gørermål. 

 

Et eksemplar af beretningen opbevares i foreningens arkiv sam-

men med foreningens regnskab. 

Dirigenten konstaterede, efter at have sikret sig at der ikke var 

spørgsmål til beretningen, at beretningen godkendtes. 

 

Kim Furdal aflagde en informativ beretning for Byarkivet. Søn-

derjyske billeder” på Museum Sønderjyllands hjemmeside ud-

bygges løbende og benyttes af mange. I 2015 havde Sønderjy-

ske billeder 30.000 besøgende  

3. Regnskabsaflæggelse 

 

 

 

 

Astrid Meier aflagde regnskab for foreningen og bevaringsfonden. 

Foreningens resultat udgør et overskud på 43 t. kr., og Beva-

ringsfonden slutter med et overskud på 54 t. kr. 

 

Regnskabet for foreningen vil i sin fulde længe kunne ses på 

hjemmesiden. 

Dirigenten konstaterede at regnskaberne blev godkendt. 

4. Fastlæggelse af kontingent 

 

 

 

Dirigenten oplyste at betyrelsen havde tilkendegivet at kontin-

gentet på 175 kr. for enkeltmedlemmer / husstand og 500 kr. for 

erhvervsstøttemedlemmer også skulle gælde for det kommende 

år. Hertil var der ingen indsigelser. 

5. Indkomne forslag 

Forslag som skal behandles her skal 

være formanden i hænde senest den 

6. april d. a. 

Dirigent konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til be-

handling under dette punkt. 

6. Valg til bestyrelsen i h. t. § 3 i 

Foreningens vedtægter 

På valg er Astrid Meier, Orla Jensen og 

Genvalg af Astrid Meier, Svend Nielsen og Orla Jensen for en pe-

riode af 2 år. 



Svend Nielsen 

7. Valg af revisor: 

På valg er: Peter Rastrup - valgperio-

de 2 år 

Peter Rastrup blev genvalgt for en periode af 2 år. 

8. Eventuelt  

 

SN nævnte at Immo Doege udtræder af bestyrelsen og bliver 

erstattet af Kurt Seifert som repræsentant for Det Tyske Mindre-

tals Museumsvæsen. SN rettede en tak til de mange fremmødte 

medlemmer og efter at Kim Furdal havde nedlagt hvervet som 

dirigent takkede formanden ligeledes KF for en rigtig god og be-

hagelig ledelse af forsamlingen samt den gode beretning fra 

Byarkivet. 

 

 

 

 

Kim Furdal 

 dirigent Orla Jensen 

  referent 

 


