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         Referat af Generalforsamling 

    tirsdag d. 11. august 2020 

 
 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Forelæggelse af beretning. 

3. Forelæggelse af regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

6. Valg til repræsentantskab. 

7. Valg af revisorer. 

8. Eventuelt. 

 

 

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik derefter over til dagsordenen. 

 

 

1. Valg af dirigent. 

 

John Engsig blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet 

rettidigt og dermed lovlig og beslutningsdygtig. 

 

 

2. Forelæggelse af beretning. 

 

Corona-situationen og den deraf følgende nedlukning af Danmark har i høj grad påvirket Arkivet, der 

har været lukket for besøgende siden marts måned. Generalforsamlingen gennemføres således med 

5 måneders forsinkelse. Man havde regnet med at kunne genåbne Arkivet efter d. 1. august, men de 

stigende smittetal i Favrskov og nye corona-restriktioner i SFO’en, som Arkivet har adgang igennem, 

er årsag til, at man nu har valgt at holde lukket for gæster foreløbig.   

 

Formanden gjorde rede for de forberedelser, der er truffet til fejringen af Hadsten Lokalarkivs 50 års 

jubilæum. På grund af stigningen i Corona smittetallene i Favrskov vil det måske blive nødvendigt at 

udsætte den planlagte reception d. 12. september. Arbejdet med et jubilæumsskrift er imidlertid fortsat 

i foråret og hen over sommeren. Et redaktionsudvalg bestående af Gunhild Dalgaard, Margit Bagger, 

Uffe Karner og Herluf Nydam har udarbejdet et manuskript, der nu er klar til trykning. Der er endvidere 

planer om en udstilling på biblioteket i anledning af Arkivets jubilæum.  

 

Der er sket et par ændringer i medarbejdergruppen, idet Lise Nicolaisen har valgt at forlade gruppen. 

Ny tilkommet er Uffe Karner. 

 

Arkivet har et stigende besøgstal: omkring 300 sidste år. Også flere skoleklasser har været på besøg, 

og af og til kommer nysgerrige SFO-børn for at se, hvad der foregår i ”kælderen”. 

 

Der er modtaget en gave bestående af en samling af gamle fotografiapparater. Der planlægges en 

udstilling med dem på Arkivet. 

 



Arkivet har medvirket i flere billedudstillinger, dels på biblioteket, om Evald Tang Christensen, dels i 

Lyngå med gamle billeder fra området, og på Møllegården med gamle billeder fra Søndergade m.m. 

 

Hadsten Lokalarkivs årlige forårsudflugt for medarbejdere gik d. 27. maj til Brunkulslejerne i Søby, et 

meget spændende sted, hvor vi fik en kompetent rundvisning af en guide, der var født og opvokset i 

Søby. På grund af corona-situationen har dette års udflugt desværre måttet opgives. 

 

Arkiverne i Favrskov kommune havde d. 3. oktober tilrettelagt en fælles udflugt for alle medarbejdere 

til Års, hvor vi først og fremmest skulle besøge Års Museum, der dels er kendt på grund af sine mange 

fine forhistoriske fund, bl.a. det berømte Gundestrupkar, som man har en kopi af, dels fordi den 

spektakulære museumsbygning er tegnet af Per Kirkeby. En byvandring fik vi også under kyndig 

ledelse rundt i den hyggelige by med de mange skulpturer.     

   

Arkivets tema-aften med foredrag om Neder Hadsten, der var planlagt til foråret 2020, men måtte 

udsættes på grund af sygdom, tænkes nu gennemført i forbindelse med Arkivernes Dag, lørdag d. 14. 

november.  

 

 

3. Forelæggelse af regnskab. 

 

Kassereren forelagde regnskabet, der viste en beholdning pr. 31-12-2019 på 14.890,- kr. 

På grund af store udgifter vedr. IT nyanskaffelser kommer regnskabet ud med et underskud på 

10.355,- kr. Regnskabet blev godkendt.  

 

 

4. Indkomne forslag. 

 

Der var ikke indgået nogen forslag. 

 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 

Erik Madsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I hans sted blev foreslået og valgt Uffe Karner. 

Lise Nicolaisen er ligeledes udtrådt af bestyrelsen. Hanne Kjeldbjerg har deltaget i bestyrelsen som 

suppleant og er nu valgt. Gunhild Dalgaard blev genvalgt som suppleant. 

 

 

6. Valg til repræsentantskab. 

 

Formanden oplyste, at der de senere år ikke har været foretaget valg af repræsentanter. Arkivet har 

selv sørget for at supplere repræsentantskabet med medlemmer med særlig interesse for lokal-

historie i de forskellige områder. Generalforsamlingen godkendte fremgangsmåden. 

 

 

7. Valg af revisorer. 

 

John Engsig var på valg og blev genvalgt for 2 år. Hanne Madsen var på valg som suppleant og blev 

genvalgt for 1 år. 

 

 

8. Eventuelt. 

 

Margit Bagger fortalte om gamle postkort, der både på billedsiden og på tekstsiden kan fortælle 

historie.  



 

Formanden takkede Erik Madsen for hans mangeårige arbejde i Arkivets bestyrelse og udtrykte i det 

hele taget tilfredshed med arbejdet på arkivet med tak til medarbejderne. 

 

 

Referent: Hanne Kjeldbjerg  

  

 

 

  

 

 

 

 


