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Generalforsamling i støtteforeningen Lokalarkivets Venner
23. marts 2015 i Den Gamle Station
ca. 40 fremmødte
Birthe Pedersen

Generalforsamlingen er rettidig indkaldt. Annonce indrykket i Ansager ugeblad den 3. marts 2015 samt på
Ansager.Info.dk
1. Valg af dirigent
Ole Andreasen blev foreslået og valgt
2. Valg af protokolfører og stemmetællere
Som protokolfører blev Birthe Pedersen valgt, og som stemmetællere Lokalarkivets medarbejdere.
3. Bestyrelsens beretning ved Birgit Haahr Larsen
Årets gang 2014:
Støtteforeningens primære opgave er at sikre, at der tilføres midler via medlemskaber så Arkivet kan afholde
husets faste udgifter og derved fortsætte det flotte og tidskrævende arbejde der er med at indsamle, arkivere
og bevare Ansager og omegns historie.
Uden et trofast og stabilt medlemstal ville det være svært at drive Arkivet, så vi vil derfor appellere til, at der
fortsat bidrages ved medlemskaber. Det er vigtigt, at vi alle ved omtale får vakt interesse for Lokalarkivet og
sikrer den fortsatte støtte og gerne ved omtale at øge medlemstallet.
Bent Nielsen orienterer om medlemsstatus ved gennemgangen af regnskabet.
De øvrige opgaver støtteforeningens bestyrelse har været inddraget i, er i samarbejde med arkivets
bestyrelse og medarbejdere.
Årets Marie festival var vi en del af i 2014, dog i mindre målestok end året før. Der blev truffet beslutning om,
at der ikke i lig med sidste år skulle opstilles telt på parkeringspladsen, men at man udelukkende skulle
benytte Arkivets indendørsfaciliteter. Lørdag var Arkivets koncertdag, hvor 3 bands underholdt de fremmødte.
Koncerterne startede stille og roligt op med BB-band med nostalgiske melodier mest møntet på den lidt ældre
årgang. Dernæst Shotbox og Sidst Strings and Buttons. Kendetegnende for dem alle var, at de alle gik til
opgaven med begejstring. Kl. 15.00 kunne vi efter oprydningen lukke ned og tænke, at det trods de få
koncerter havde været en god dag.
Lige inden årsskiftet fik vi lidt travlt, idet det var muligt via Realdania at ansøge midler til yderligere renovering
af Den Gamle Station. Her var hele støtteforeningens bestyrelse involveret. Ole Andreasen var tovholder på
projektet og han får æren af en gennemgang og orientering om dette punkt.
Tak for et utroligt godt samarbejde. Arkivets medarbejdere overrasker gang på gang, og de gør et fantastisk
arbejde, ikke mindst kaffe- og kagedamerne.
Efter generalforsamlingen er Arkivet vært ved en kop kaffe og kage, og Ove har fundet en hjernevrider frem af
stakken af billeder.
3.1. Ole Andreasen orienterede om projekt Den gamle station
Arbejdet med at søge midler fra forskellige fonde startede allerede i 2012, hvor der blev skrevet
ansøgninger til både Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Det resulterede i afslag fra Realdania,
mens ansøgningen til Lokale- og Anlægsfonden blev væk hos dem.
I det seneste års tid er flere personer blevet involveret i fundraising, bl.a. hele bestyrelsen i
Støtteforeningen, brugsuddeler Morten, flere personer fra Ansager Byudvikling og fundraiser Kim
Madsen. Det har betydet, at man har kunnet dele sig i tre grupper med arbejdsområderne:
Overetagen, hvad skal der puttes i bygningen og parkeringspladsen.
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Kim Madsen har lavet en ny ansøgning til Realdania, hvor projektet er delt i to faser: den udvendige
del med nyt tag, nye vinduer og udkrasning af fuger til et beløb af kr. 624.000,- og den indvendige
del med renovering af lokaler m.m. til et beløb af kr.500.000,Desværre er der så sent som d.d. (23-03-2015) kommet afslag fra Realdania.
Det er tanken, at der i samarbejde med fundraiseren hos Varde Kommune skal søges yderligere
fonde, bl.a. Mærsk-Fonden og Nykredits Fond, så der vil fortsat blive arbejdet på at søge midler.
Men lige p.t. er alt – med det helt friske afslag – sat i bero.
4. Regnskab ved kasserer Bent Nielsen samt orientering vedr. medlemsstatus
Kopi af det reviderede regnskab blev omdelt og gennemgået.
Der har været en besparelse på ca. kr. 8,500,-, idet Arkivet er blevet fritaget for betaling af ejendomsskat
til Varde Kommune.
Desuden har der været en ekstra indtægt på udleje af lokaler til Ansager Byudvikling, der holder stort set
alle deres møder i Den Gamle Station.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt af forsamlingen.
Medlemstallet for Lokalarkivets Venner ligger p.t. på 183 inkl. sponsorer.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg til bestyrelsen og suppleant
Bent Nielsen og Ingrid Jensen var på valg, og blev begge enstemmigt genvalgt.
7. Valg til revisor og suppleant
Mette Nielsen og Irene Hinsch blev enstemmigt genvalgt.
8. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på de nuværende beløb, dvs. kr. 100,- for en enkeltperson og
kr. 150,- for en husstand.
9. Eventuelt
Intet
Derefter var der kaffe med dejlige kager til.
Aftenen sluttede med fremvisning af indscannede gamle billeder fra Ansager og omegn, hvilket frembragte en
livlig snak, idet man kunne supplere hinanden med oplysninger og historier om personer og bygninger på
billederne.
Til slut takkede Ove Nørager alle for det store fremmøde.

