
Ansager Lokalhistoriske Arkiv  
Referat fra Generalforsamling i Ansager Lokalarkivs Støtteforening 

Dato og sted  20. oktober 2020 i Den Gamle Station 

Deltagere         Ca. 12 fremmødte inkl. bestyrelsen og arkivmedarbejdere  

Fraværende     - 

Referent Birthe Pedersen  

 

Birgit Haahr Larsen indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen, der i år pga. Corona  

var udskudt fra marts til oktober. Derefter fortsattes iht. den udleverede dagsorden.  

1. Valg af dirigent 

Niels Haahr Larsen blev forestået og valgt uden afstemning 

 

2. Valg af protokolfører og stemmetællere 
Birthe Pedersen foreslået og valgt som protokolfører. 
Arkivmedarbejdere Ove Nørager og Ole Andreasen valgt som stemmetællere 
 

3. Bestyrelsens beretning  
Formand Birgit Haahr Larsen aflagde følgende beretning (afskrift):  
 
Ved de seneste generalforsamlinger er det blevet lovet, at beretningerne skulle være af de korte, 
men ved tilbageblik og gennemlæsning af referat for 2018 er der ikke holdt, hvad der blev lovet. Det 
skyldes, at det er lidt svært at holde sig helt fri af, hvad Lokalarkivet har haft gang i.  
 
Coronaen har i år påvirket alle – også Lokalarkivet og Støtteforeningen. Årets generalforsamling 
skulle have været afholdt i foråret, men vi valgte at aflyse dagen før, at det blev meldt ud fra 
regeringen, at større forsamlinger blev forbudt. Arkivets og Ove Nøragers 40 års jubilæum blev 
desværre også ramt, men vi håber, at vi kan fejre dem til næste år.  
 
Hvad er der sket i foreningsåret marts 2019 til marts 2020? Det har været et stille år. 
Støtteforeningen og Arkivet afviklede 3 koncerter under Mariefestivalen som tidligere år. Der var 
som altid stor deltagelse af gæster. En af kunstnerne var dog gået galt i aftalen, og pludselig stod vi 
uden musik. Anders Mikkelsen, der tilfældigt kom forbi Stationen, blev hyret til at fylde hullet ud, 
hvilket han gjorde så godt på sin sindige, nordjyske facon.  
 
Hvad der er i støbeskeen, for at vi kan få flere penge i kassen: Tryk af Ansager plakat og postkort.  
 
Håber, at Karsten vil give en orientering fra Arkivet.  
 
Om Coronaen giver lov, så afholder Støtteforeningen generalforsamling igen til foråret 2021.  
Tak til alle medlemmer for året der gik.  
 

4. Kassereren aflægger regnskab  
Kasserer Bent Nielsen omdelte kopier af regnskabet for 2019 og gennemgik det efterfølgende (se 
vedhæftede pdf)  
De vedtagne tiltag fra sidste år er gennemført, dvs. skiftet af bank til Den Jyske Sparekasse, hvorved 
gebyret til Netbank er sparet, samt udgifter til annoncering af Generalforsamling i Ugebladet, 
hvorved man sparer næsten kr. 1.000,- årligt.  



Ansager Lokalhistoriske Arkiv  
 
Der er p.t. 186 medlemskaber heraf 9 firmamedlemsskaber, hvilket er en tilgang på 11 medlemmer.  
 
Såvel formandens beretning som regnskabet blev efterfølgende godkendt af forsamlingen.  
 
Karsten Madsen omdelte og gennemgik kort Lokalarkivets regnskab (se vedhæftede pdf)  
 

5. Indkomne forslag 
Ingen  
 

6. Valg til bestyrelsen 
På valg til bestyrelsen var Bent Nielsen og Birgit Haahr Larsen. Begge tog imod genvalg og blev valgt 
uden afstemning.   
På valg som suppleanter til bestyrelsen var Ingrid Jensen, der også tog imod genvalg og blev valgt 
uden afstemning. 
Jørgen Lilleholt havde desuden tilbudt at indtræde som suppleant, og blev valgt uden afstemning.  
 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg til revisor var Per Thisted, der modtog genvalg og blev valgt uden afstemning. 
Revisorer er Per Thisted og Karin Østergaard, revisorsuppleant er Flemming Guldager.  
 
 

8. Fastsættelse af kontingent 
Det blev vedtaget, at kontingentsatser pr. 1. januar 2021 bliver kr. 125,- for enkeltpersoner og  
kr. 200,- for en husstand. 
 

9. Eventuelt 
- Der bliver desværre ingen udstilling (Arkivernes Dag) på plejecentret i november i år grundet 
Corona.  
 
I stedet arbejder Frank Sørensen, Karsten Madsen og Niels Winther fra Skovlund Sognarkiv på – som 
en test - at lægge billeder og oplysninger – også historiske - vedr. seværdigheder i Ansager og omegn 
på internettet.  
 
Billederne/oplysningerne kan ses på: www.Ansagerhytteby.dk 
(Scroll ned ad siden til ”Oplevelser tæt på” og klik på de enkelte billeder/steder) 
 
- Der arbejdes på at skaffe midler til en renovering af udhænget (den hvide frise) på den gamle 
stationsbygning, så den får en mere ensartet udtryk hele vejen rundt. Der er indhentet tilbud på 
arbejdet.  
   
 

http://www.ansagerhytteby.dk/

