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REFERAT
Ord inær generalforsamling,
Onsdag den 23. marts 2018
Kl. 19.00 på folfenjem, Haderslevvej 7.

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

z. riretninser 3i":r';"råff:::#::ffi;:il",',il:T"",::#X'3i;'illTlj#f;-
Foreningen samt Bevaringsfonden. , års arbejde og aktiviteter. Et eksemplar af beretningen vil blive

, offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Deltagere: ca. 60 personer hvoraf ca. 40 var medlemmer heriblandt fra bestyrelsen: formand Svend
Nielsen (SN), Mikkel Leth Jespersen (MlJ), Kurt Seifert (KS), Steen P. Valentin (SV) og Orla Jensen (OJ)
(referent).
Afbud fra: kasserer Astrid Meier (AM), Erik Dahlgren Hansen (ED) og Charlotte Brunsgaard (CB)
Foredragsholder: museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen: Agent Jørgen Bruhn.

1. Valg af dirigent Formanden SN bød de tilstedeværende velkommen til den ordi-
nære generalforsamling.
Foreslog Steen Hansen som dirigent, hvilket blev godkendt af de
fremmødte.

3. Regnskabsaflæggelse

I Fyldestgørende information om de aktiviteter, der havde være i

såvel foreningen som Bevaringsfonden.
Medlemstilgangen har også været god i det forløbne år, og ialt er
der nu 630 medlemmer, hvoraf 75 udgør Erhvervsstøttemed-
lemmer.
Bemærkninger blev der endvidere knyttet til områdefornyelseI Nord, der omfatter den nordlige del at Nørreport - gågadedelen -

; foreningen lægger megen vægt på at "gadeforløbet" stadig vil
I være synlig, Cimbriaparken er godt i gåfig, men er efter forenin'

gens opfattelse for høj.
Sluttede beretningen med at rette en stor tak til de parter der

I samarbejdes med. Ligeledes en stor tak til de frivillige der passer
S Cafeen i Slotsmøllen. Takkede bessrelsen for godt samarbej-

,de.
, Gunnar Pedersen roste samarbejdet med Museets Venneforening

og opfordrede samtidig til at være opmærksom på Oe forandrin-
' ger, der sker organisatorisk for Aabenraa Kulturmuseum. Vigtigt
: at der foruden den maritime del også er fokus på Oet kulturhisto-

riske. SN lovede at besvare spørgsmålet under punkt B - even-
tuelt.

Orla Jensen aftagde regnskab for foreningen og bevaringsfonden.
Foreningens resultat udgør et overskud på +S,S t. kr., og Beva-
ringsfonden slutter med et overskud på 23,8 t. kr.

tRegnskabet for foreningen vil i sin fulde længe kunne ses på
,hjemmesiden.
SN besvarede et spørgsmål fra Erik Niebuhr om overskud fra ko-

, gebøger under passiver.
'Gunnar Pedersen mente at kanonerne var mere værd end de an-
førte 25.000 kr. SN lovede at dette ville blive vurderet til 2018
regnskabet.

e. rastrægg.ijåaf kontinsent ,31ffi::[l ffiTå':iffiå:::;r*il:,ilil.'":1ffi:l rontin-
gentet på f ZS kr. for enkeltmedlemmer / husstand og 500 kr. for

rerhvervsstøttemedlemmer også skulle gælde for det kommende
år. Hertil var der ingen indsigelser.



5, Indkomne fonrlag.

6. VaIg til bestyrclsen i h. t. § 3 i
Forcningens vedtægter
På valg er Astrid Meier, Svend Nielsen
sg Orla Jensen
7. Valg af revisor:
På valg er: Peter Rastrup- valgperiode
?år

8. Eventuelt

Ingen forclag modtaget

Genvalgt for 2 år Astrid Meier, §rrend Nielsen og Orla Jensen

Peter Rastrup genvalgt for en periode af2 år.

§N gav en redegørelse om de ændringer, der finder sted hos Mu-
seum Sønderjylland og dermed også på Aabenraa Kulturhistoriske
Museum. Der vil helt efter SN" s opfattelse fortsat være plads til
et museum iAabenraa.
SN takkede diriEenten for god og myndig ledelse af forcamlingen.

Herefter bød §N velksrnmen til Mikkel Leth lespersen der på en
inspirerende måde fortalte om Agent Jørgen Bruhn.


