
 
 

 Referat af generalforsamlingen mandag, den 31. Maj 2021. 
 

1. Valg af ordstyrer 
Arne Holgersen blev valgt. 

 
2. Formandens beretning ved Ida Grønberg 

Ida fortalte om årets aktiviteter i 2020. Der har ikke været den store aktivitet i foreningen i 
årets løb pga. af corona. 
Generalforsamlingen i foråret med filmforevisning blev holdt dagen før Danmark lukkede 
ned.  
16.september foredrag om ”Pigerne på Sprogø” ved Carsten Egø Nielsen. 
Filmeftermiddag for nogle få udvalgte. Muligt at få efter aftale. 

 
 

3. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Ulla Nyborg 
Pt. 160 medlemmer – ca. 30 har ikke betalt for 2020.  
Pga. coronasituationen fik medlemmerne deres medlemskort i postkassen med høflig 
forespørgsel om forlængelse af deres medlemskab.  
Et maleri af Jordløse Kirke som Arkivet har fået foræret er blevet købt af Menighedsrådet - 
de har en klausul på ikke at må købe andelsbeviser ( konto 155 – indtægt/andelsbeviser kr. 
5.ooo). Samlet købt andelsbeviser for kr. 10.000 (konto 235 – udgift/andelsbeviser kr. 
10.000) 
2020 gav et overskud på kr. 3.528,33. 

 
4. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag 
 

5. Godkendelse af kontingent - uændret 75 kr. 
Vedtaget 

 
6. Valg til bestyrelsen. 

På valg er: Birthe Grubbe (modtager genvalg), Ulla Nyborg  (modtager genvalg),  
Bente Bøge (modtager genvalg), Karin Snitkjær  ( modtager ikke genvalg) 
Som nyt medlem foreslår bestyrelsen: Peder Nielsen, Bremerholmsgyden 8 
Peder Nielsen blev valgt 
 

7. Valg af suppleanter: 
Majbrit Jensen og Arne Holgersen (begge modtager genvalg) 
Begge blev genvalgt 
 

8. Valg af revisorer: 
Torleif Hansen og Jørgen Andersen  (begge modtager genvalg) 
Begge blev genvalgt 
 

9. Valg af revisorsuppleanter: 
Ragnhild Pedersen og Carsten Olesen ( begge modtager genvalg) 
Begge blev genvalgt 
 

10. Evt.  
Tak til Karin for hendes arbejde i bestyrelsen gennem 2 år. 



Rikke nævnte, at vi altid gerne modtager materiale i Arkivet – også torsdag formiddag hvor 
vi ”arbejder”.  
 
Referent: Bente Bøge 

 
 
 
___________________________________ 
Ordstyrer 
Arne Holgersen – 31.05.21 


