
Referat af den ordinære generalforsamling i 

Højby Lokalhistoriske Forening og Arkiv. 

Den 19. april 2016, kl. 19,30 i sognehuset. 

49 medlemmer var til stede. 

1. Valg af dirigent. 

Bent Ødegård blev valgt 

2. Beretning ved formanden: Bodil Lund. 

Bodil kunne berette om et år med mange aktiviteter. Hjemmesiden kører nu godt, og der har været over 

3000 besøg inden for de sidste 12 måneder. 

Vi deltog også i Højby Marked i år. Som sædvanligt en god dag med stor interesse for vores stand. 

I efteråret var der arrangeret; ”Byvandring med cykel” på Hollufgårdsvej, hvor Poul Georg fortalte om de 

forskellige huse. Desværre faldt det sammen med andre lokale arrangementer, men de der var med havde en 

god eftermiddag, medbragt kaffe på Hollufgård.  

Den 2. lørdag i november holder arkiver landet over åbent hus, og vi havde 10 besøgende, så der var trængsel 

ved kaffebordet. 

Højby S. & G. har jo haft 150 års jubilæum. Vi var blevet spurgt, om vi ville deltage med en udstilling, og det 

blev til en flot udstilling, efter vores egen mening, og at dømme efter interessen for den var der mange der 

var enige i det synspunkt. Der var mange fotos, og det kostede meget arbejde, men det var det værd. 

Hvis man er interesseret, kan Bodils beretning læses i sin fulde længde ved henvendelse på arkivet.   

Der er for tiden 12 frivillige medarbejder på arkivet, og foreningen har ca. 156 medlemmer. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Regnskab ved kasserer Klaus Rokkjær. 

Klaus fremlagde regnskabet der udviste et underskud på kr. 130,38 og en kapital på kr. 43.104,00. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

4. Budget og fastsættelse af kontingent ved kassere Klaus Rokkjær. 

Budget blev fremlagt og godkende. Kontingent blev fastsat til uændret 50,- /årligt 

5. Indkomne forslag. 

Ingen forslag. 

6. Valg af bestyrelse. 

a. Bestyrelsesmedlemmer. 

På valg Søren Rasmussen. Søren blev genvalgt 

På valg Gunnar Rasmussen. Gunnar blev genvalgt. 

b. To suppleanter. 

På valg Astrid Danielsen. Astrid blev genvalgt. 

Christa Herbers blev valgt ny suppleant. 

c. To revisorer 

Der var nyvalg til  

Poul Jørgensen og Lars Otto Kristensen 

d. Revisorsuppleant 

Knud Kildahl var ikke på valg. 

7. Eventuelt. 

Der var forslag om, at arkivet udgiver film o.l. på DVD. 

Bodil læste en beretning fra Frovin Jensens bog: Et livs levned. Beretningen var om maltgører Hans Hansen.  

Generalforsamlingen sluttede med Bodils tak til Bent Ødegård for ledelsen af generalforsamlingen. 

Herefter var der kaffe, og til slut var der forevisning af videofilmen: Flytning af jernbanebroen over 

Svendborgmotorvejen. 

Referent: Freddy Klausen                                                                            Dirigent: Bent Ødegård 

 


