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Generalforsamling i Ansager Lokalarkivs Støtteforening
22. marts 2017
Ca. 40 fremmødte inkl. bestyrelsen og arkivmedarbejdere
Birthe Pedersen

1. Valg af dirigent
Niels Haahr Larsen blev foreslået og enstemmigt valgt.
Han kunne fortælle, at generalforsamlingen var lovligt varslet og gik derefter over til første punkt på
dagsordenen.
2. Valg af protokolfører og stemmetællere
Birthe Pedersen foreslået og valgt som protokolfører.
Ove Nørager og Karsten Madsen foreslået og valgt som stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning
Formand Birgit Haahr Larsen aflagde følgende beretning (afskrift):
Velkomst og tak for fremmødet.
Livets gange i Lidenlund:
Beretningen i år bliver meget kortfattet, da 2016 har været et stille år. Det passer nok fint med at vi alle
spændt venter på at se optagelser fra Lause, der kommer på senere.
Arkivet og Støtteforeningen har i samarbejde, som tidligere år, stået for en formiddags koncertafholdelse og
stationen lagt lokaler til i forbindelse med Mariefestivalen. Vi kan igen også denne gang prale lidt af, at det
blev et tilløbsstykke. Anders Mikkelsen fyldte atter huset til bristepunktet og arkivets praktiske hjælpere
måtte tage plads udenfor.
Medlemstallet er stabilt, og som noget nyt har vi ved sidste bestyrelsesmøde besluttet, at tilflyttere til byen
får et gratis medlemskab i et år, som en velkomstgave. Vi har selvfølgelig også et håb om at de så forbliver
medlemmer og dermed øger medlemstallet. Der er taget kontakt til ABU bosætningsudvalg om de kan være
behjælpelige hermed.
Arkivet og støtteforeningen håber, at der inden længe falder en appelsin i vores turban eller en rig onkel
kommer forbi, da huset og ikke mindst taget nemt kunne bruge nogle tusinde kroner. Vejrudsigterne tjekkes
en ekstra gang, om der er storm i vente.
Ove giver efter generalforsamlingen en orientering om arkivets arrangementer i 2016.
Giver ordet til ordstyrer igen og siger tak til alle trofaste medlemmer af støtteforeningen.
4. Kassereren aflægger regnskab
Kasserer Bent Nielsen omdelte kopier af regnskabet for 2016 og gennemgik det efterfølgende (se vedhæftede
kopi).
Karsten omdelte samtidig Lokalarkivets regnskab for 2016 – blot til almindelig orientering for forsamlingen
(kopi vedhæftet dette referat).
Såvel regnskab som formandens beretning blev efterfølgende godkendt af forsamlingen.
5. Indkomne forslag
Ingen

Ansager Lokalhistoriske Arkiv
6. Valg til bestyrelse, suppleant
På valg var Erik Eriksen, Vinnie Østergaard og Ingrid Jensen. Alle tre ønskede at stille op igen og blev
genvalgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (bilagskontrollør)
Per Thisted blev genvalgt som revisor.
Irene Hinsch ønskede at stoppe som revisorsuppleant. Karin Østergaard meldte sig på banen og blev
enstemmigt valgt.
8. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af nuværende kontingentsatser på kr. 100 for personligt medlemskab
og kr. 150 pr. husstand.
Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.
9. Eventuelt
Intet

Generalforsamlingen sluttede med ordstyrerens tak til forsamlingen for nogenlunde god ro og orden ;-)

Ove Nørager fortalte efterfølgende lidt om Lokalarkivets arbejde i det forløbne år:
2016 har været et rigtig godt år for Arkivet. Bl.a. fik vi fra Andelskassen et beløb på 15.000,- kr., som ”gik op i røg”,
dvs. de blev brugt til opmuring af en ny skorsten, da den gamle var ved at falde ned.
Arkivet har fået en opfordring fra Varde Kommune om, at det lille hus ved stemmeværket laves om til et minimuseum. Arkivet skulle finde billeder og andet materiale til kommunen, som så vil stå for hele indregningen m.m.
Arkivet havde næsten ingen billeder fra stemmeværket, men i løbet af året har vi fået mange fine billeder derfra.
Arkivet har som sædvanlig deltaget i både Torvedagen og Mariefestivalen.
Vi har også afholdt Arkivernes Dag sammen med Skovlund Lokalarkiv på Ansager Områdecenter. Dette
arrangement sætter os i forbindelse med en masse mennesker, der besøger udstillingen.
Vi har desuden med stor succes afholdt en billedaften.
Ove har været på Ansager Skole for at holde foredrag for 8. kl. om tiden fra 1840 og fremad. Efterfølgende var
eleverne på besøg på Lokalarkivet, og hele arrangementet var en fin oplevelse for både eleverne, læreren og Ove.
Derefter var der kaffe og kage til alle, og aftenen sluttede med fremvisning af en af Lauses mange film optaget i
Ansager .

