
Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune 
 
Generalforsamling på Arkivet klokken 19.00 tirsdag den 10. marts 2020 
 
Der var ca. 30 foreningsmedlemmer, der deltog i generalforsamlingen 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 

 
Erling Trads blev valgt til dirigent. Han begyndte med at 
konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 
derfor beslutningsdygtig. 
 

2. Bestyrelsens beretning  Niels aflagde beretning med brug af powerpoint. En mere 
nuanceret skriftlig beretning ligger på lokalarkivets 
hjemmeside. Beretningen godkendtes uden bemærkninger. 
 

3a. Fremlæggelses af det 
reviderede regnskab 2019 
 

Kasserer Leo Nøhr Jespersen gennemgik det reviderede 
regnskab, godkendt af revisorerne. Regnskabet godkendtes 
uden bemærkninger. 
 

3b. Budget 2020 
 

Kasserer Leo Nøhr Jespersen gennemgik forslag til budget 
for 2020, som godkendtes uden bemærkninger.  
 

4. Kontingent 2021 
 

Bestyrelsens forslag om kontingent på 100 kr. for 2021 
blev vedtaget uden indvendinger. 
 

5. Valg til bestyrelsen På valg er:  
 

 Erling Trads 
 Tom Lassen 
 Britta E. Nielsen 
 Niels Nørgaard Nielsen 

Alle fire blev genvalgt uden modkandidater. 
 

6. Valg af 2 suppleanter 
Vælges for 1 år ad gangen 

Nuværende: 
Lisbeth Abildgaard 
Kim Notholm-Larsen 
Begge blev genvalgt uden modkandidater. 
 

7. Valg af 2 
revisorer/bilagskontrollan
ter 
 

Nuværende: Bjarne Korsgård og Lynge Terp 
Nuværende revisor og bilagskontrollant blev genvalgt med 
applaus. 

8. Valg af 1 
revisor/bilagskontrollant 
 

Nuværende René Skjødt blev genvalgt. 

9.  Indkomne forslag 
 
 
 

Ingen forslag er indkommet 



10. 
 

Eventuelt Gerda Severinsen, der redigerer Mastrupslunds lille blad 
”Brisen” mener ikke, at lokalhistorisk arkiv leverer nogen 
indlæg til bladet, som det blev hævdet under i beretningen. 
Niels Nørgaard Nielsen lovede at se på sagen.  
En deltager fra Støvring nævnte face-book-siden: min 
barndomsby om Støvrings historie. Han mente, at de 
mennesker, der leverer indlæg til siden burde henvises til 
Lokalhistorisk Arkiv, hvis de har brug for oplysninger om 
byen 
 
Niels runder af. 
Kaffe/the 
Herefter 
“Tips og tricks” om søgning efter lokalhistoriske viden på 
internettet ved Britta E. Nielsen og John Hardy Nielsen. 
Der uddeltes oversigt over net-adresser med relevans for 
arbejdet med slægtshistorie og lokalhistorie. 
 

 


