
Generalforsamling 

Onsdag d. 3. februar 2010 

Med sangen ”I sne står urt og busk i skjul” startede årets ordinære generalforsamling. Trods det 
vinterlige vejr var 22 af foreningens 120 medlemmer mødt op. Efter bestyrelsens forslag blev Ove 
Jacobsen valgt til ordstyrer. 

Formanden, Olaf Nedergaard fremlagde derefter sin fyldige beretning der for en væsentlig del blev 
at se tilbage på, hvad der var sket i årets løb. Der blev fremhævet, at arbejdet i arkivet har været 
præget af de mange dokumenter, man har modtaget fra boet efter Ellen Larsen Mygdal. Vore 
arkivarer Kirsten og Jørn er kommet på et stort arbejde men det er gjort med glæde. 

Vore arkivarer går på arkivlederuddannelse hvad der er et krav for at opretholde et lokalhistorisk 
arkiv. 

Jørn Nielsen har gennem nogle år arbejdet på at fremstille en samling af oplysninger om alle 
adresser i Bjergby og Mygdal. Det står nu i røde mapper i arkivet med oplysninger om samtlige 
ejendomme i vort område. Jørn understreger dog at disse mapper ikke indeholder et færdigt arbejde 
men tværtimod er indrettet således, at enhver der kigger i dem kan lave tilføjelser og eventuelt 
rettelser. Derfor opfordres folk til at kigge i disse mapper og se hvad de gemmer. 

Sidste år fik vi en flot medlemstilgang, som gerne skal kunne fastholdes så formanden opfordrede 
til at man forsøger at hverve nye medlemmer. 

De årlige arrangementer for medlemmer har været omtalt i To Sogne 

Det årlige tilskud fra kommunen er for vort vedkommende blevet forbedret, så vi nu modtager kr. 
5000 mod før ca. 3300 kr. 

Det udvalg der arbejder med en jubilæumsbog, har arbejdet videre siden sidste generalforsamling. 
Mange artikler er skrevet eller genskrevet og emnerne spænder vidt. Jubilæet finder sted i 2013. 

Som et af formandens sidste punkter i beretningen meddelte han at Britta Jensen har ønsket at 
stoppe som bestyrelsesmedlem hvilket han beklagede. Hendes post overtages af suppleanten Inger 
Thomsen. 

Formandens beretning kom ikke til afstemning – den blev vedtaget. 

Kassereren Britta Jensen fremlagde derefter regnskabet. Beholdningen var 1. januar 2009 på 17.074 
kr. Ved årets udgang var den 21.388 kr. Regnskabet blev derefter godkendt. 

Der var ingen indkomne forslag 

Kontingentet for det kommende år blev efter bestyrelsens forslag uforandret på 75 kr. 

Så var der valg, og her genvalgtes til bestyrelsen Jørn Nielsen, Finn Abildgaard og Olaf 
Nedergaard. 

Til suppleanter genvalgtes Gunnar Moltsen og nyvalgtes Palle Madsen. 

Revisorer. Erik Skjoldager holdt op efter 15 år på posten. Genvalgt blev Gunnar Moltsen og nyvalgt 
blev Tage Bæk Thomsen. 
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