
Referat fra den ordinære generalforsamling i
Højby Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.30
i Sognehuset ved Højby Kirke

Ad 1 Bent Ødegaard valgtes til dirigent

Ad 2 Formandens beretning  - ved Bodil Lund – enstemmigt godkendt.
Foreningen var repræsenteret ved Højby Marked. Man havde taget plancher med, som 
efterfølgende blev udstillet på biblioteket. Vigtigt med synliggørelse af det, foreningen 
arbejder med.
Den 8.10.2017 fejredes Højby Lokalhistoriske Forening og Arkiv´s 40 års jubilæum i 
Forsamlingshuset, - sammen med Højby Forsamlingshus 25 års jubilæum. Fin dag, med 
over 100 besøgende.
Den 2. søndag i november var der åbent hus i landets lokalarkiver. Der kom 4 gæster til 
vores arkiv.
Der arbejdes på at udvidde arkivet med et lokale i stueetagen, - der hvor Børne- 
ungeklubben tidligere ”boede”. Vi venter på et skriftstykke, der godkender udvidelsen 
officielt. Vi vil så istandsætte lokalet og indrette det som en læsestue.
2 medarbejdere – Bent og Mogens - er i løbet af året stoppet. Kurt Hedemann er trådt til.
Tak til medarbejderne for deres store indsats.

Ad 3 Forelæggelse af regnskab – ved Klaus Rokkjær – enstemmigt godkendt.

Ad 4 Vedtagelse af kontingent – uændret 50kr pr. år – enstemmigt godkendt.

Ad 5 Indkomne forslag – ingen.

Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer – Søren Rasmussen og Gunnar Larsen – begge blev genvalgt.
Valg af suppleanter – Astrid Danielsen og Kurt Hedemann – begge blev genvalgt.
Valg af revisorer – Poul Jørgen Jørgensen og Lars Otto Kristensen – begge blev genvalgt.

Ad 7 – Eventuelt
Lidt snak om sprøjtehuset.
En af aftenens deltagere afleverer film vedr. Bakkegaarden.

Efter kaffe, kage og masser af hyggesnak læste Bodil Lund skrædder Aksel Hansens erindringer om
sin skolestart og -afslutning op. 
En film blev vist, -  Peder Hansen, Østerskovgård, fortalte om fremstilling af patroner. 
Kurt Hedemann fortalte om og fremviste hjemmesiden. Mange fine nye tiltag.
Klaus Kokkjær fortalte om arkiv.dk. 
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