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REFERAT
Ordinær generalforsamling,
Onsdag den 5. april 2077
Kl. 19.00 på folkehjem, Haderslevvej 7.

Deltagere: 72 personer hvoraf ca. 58 var medlemmer heriblandt fra bestyrelsen: formand Svend Nielsen
(SN), kasserer Astrid Meier (AM), Erik Dahlgren Hansen (ED), Mikkel Leth Jespersen (MLl), Kuft Seifeft
(KS), Charlotte Brunsgaard (CB) o9 Orla Jensen (OJ) (referent),
Foredragsholder: overinspektør Henrik Skov Kristensen: De hvide busser: Skæbner og s§gger.

1. Valg af dirigent

2. Beretninger
Foreningen samt Bevaringsfonden
Byarkivet

Grundet forsinkelse blev foredraget henlagt til efter generalfor-
samlingens afuikling.
Formanden SN bød de tilstedeværende velkommen.
Efter en kort kaffepause fortsattes med den ordinære generalfor-
samling. Forsamlingen godkendte, efter indstilling fra forman- r

CB takkede for valget, hvorefter hun med henvisning til forenin- ,

g91s vellqe,ter ko-nstaterede fgrga m l! n gels I ov[! ge 
! 
ndya 1sl i n g,

SN aflagde herefter en fyldestgørende beretning om det forløbne
års arbejde og aktiviteter.

Et eksemplar af beretningen opbevares i foreningens arkiv sam- 
,

men med foreningens regnskab.
Omtalte den foftsatte positive udvikling i antallet af medlemrneF,
men pointerede samtidig at der fortsat ville være plads til opta-
gelse af flere nye medlemmer. Oplyste at der fra foreningens
side var stor interesse omkring den kommende fornyelse af den l

nordlige del af gågaden - Nørreport. Vigtigt at en kommende ny- ,

byggerisåvelrespektererdebeståendebygningersomisær
markeringen af gadeforløb. Også i 2016 havde der været god
medlemstilslutning til de arrangementer foreningen havde invite-
ret til. Ialt havde 673 været deltagere i disse arrangementer.
Rettede en tak til de frivillige damer, der med AM i spidsen sør-
ger for at bemande Slotscafeen i den offentlige åbningstid.
Tal til godt samarbejde med Michelsens Gård omkring Ølarran-
gementet.
Foreningen fører dialog med kommunen om genoptagelse af til-
skudsmodellenforBevaringsfonden,hvoregneindsamledebi-
dragforø9esmedtilsvarendebeløbfrakommunen,dogvilder
formentlig blive et maksimum på ca. 60 t. kr. fra kommunens r

side.
Willy Frandsen havde forslag til artikler i kommende udgaver af
Historier fra Bybakken.

r 3. Regnskabsaflæggelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag
Forslag som skal behandles her skal

,Astrid Meier aflagde regnskab for foreningen og bevaringsfonden.
:Foreningens resultat udgør et overskud på +,g t. kr., og Beva-
ringsfonden stutter med et overskud på 20,0 t. kr.

rRegnskabet for foreningen vil i sin fulde længe kunne ses på
ihjemmesiden.

I 
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lDirigenten oplyste at bestyrelsen havde tilkendegivet at kontin-
lgentet på f ZS kr. for enkeltmedlemmer / husstand og 500 kr. for
,erhvervsstøttemedlemmer også skulle gælde for det kommende
år. nertit var der ingen indsigelser.

Forslag til ændring af vedtægternes § 1 og § 3 blev godkendt.



være formanden i haende senest den
28. marts d. a.
Forslag til ændringer i vedtægterne §
1 og § 3, er vedhæftet dette referat.

I § 1 slettes sætningen: Dens værneting er Aabenraa kommune.

§ 3 Bestyrelsen består af mindst B medlemrner og 6 medlemmer
vælges af af generalforsarnlingen og 2 er fødte medlemmer.
Formanden vælges af bestyrelsen blandt de bestyrelsesmed[em-
mer, der er valgt af generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen i h. t. § 3 i
Foreningens vedtægter
På valg er Charlotte Brunsgaard, Erik
Dahlgren Hansen, og derudover skal
vælges en.

Genvalg af Charlotte Brunsgaard og Erik Dahlgren Hansen for en
periode af 2 år. Nyvalgt for en perioden af 2 år blev §teen P. Va-
lentin.

7. Valg af revisort
På valg er: Jørgen Cleemann- valgpe-
flode z ar

Jørgen Cleemann blev genvalgt for en periode af 2 år.

8. Eventuelt Tove Rasmussen gav en grundig orientering om fremtidsudsigter-
ne for Michelsens Gård, der fra 1.1.2019 overgår fra Museum
Sønderjylland til Aabenraa kommune. Opfordrede interesserede
til at melde sig sorn støtte* eller aktivitetsmedlern. §tore opEaver
venter omkring især vedligeholdelse af såvel de fredede bygnin-
ger som den fredede have.
MU orienterede om arbejdet rned Historier fra Bybakken sarnt
aktiviteterne på Aabenraa Museum.
SN oplæste en lille beretning omhandlende aktiviteterne i 2016
hos ISL.
Sltl rettede en tak til de mange fremmødte medlemnrer og efter
at Charlotte Brunsgaard havde nedlagt hvervet som dirigent tak-
kede formanden ligeledes CB for en rigtig god og behagelig ledel-
se af forsamlingen.
Efter en kort kaffepause gav Henrik Skov Christensen et interes-
sant foredrag om De hvide busser: §kæbner og s§gger/ un-
derbygget med en billedserie. Også en grundig fortælling om ak-
tiviteterne på Brundlund Slot, hvor amtmandboligen havde vaeret
mødested for mange forhandlinger. Foredraget gav anledning til
enkelte spørgsrnål. SN takkede Henrik Skov Christensen for et
godt og spændende foredrag.
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