
 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Lysabild sognehistoriske 

Forening, afholdt den 22. januar 2020 

I ”Klubhuset”, Lysabild.   

Ad pkt. 1. Valg af dirigent.  

Foreslået og valgt: Svend Aage Olsen 

Ad pkt. 2. Generalforsamlingens lovlighed.  

Annonceringen af generalforsamlingen i orden (bl.a. i Ugeavisen den 7.januar)  

Ad pkt. 3. Formandens beretning v/Kirsten Madsen   

Se bilag: beretning 

Beretningen blev godkendt.  

Ad pkt. 4. Regnskab v/kasserer Jan Milo Sørensen  

Se bilag- regnskab. Beholdning pr. 31.12.2019 var kr. 79.981,68 

P.t. er der 429 medlemmer  og 26 livsvarige medlemmer. 

Regnskabet blev godkendt.   

Ad pkt. 5 Vedtægtsændring. 

Forslag fra bestyrelsen om at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer 

fra 11 til 7 personer 

Forslaget vedtaget 

Vedtægtsændring for at opfylde krav til medlemskab af  SLA (se bilag) 

Vedtaget 

 

 



 

Ad pkt. 6 Valg til bestyrelsen. På valg var:  

Leif Tandrup, som ikke ønskede genvalg 

Bent Jensen, som ikke ønskede genvalg 

Chresten Krogh, som blev genvalgt 

Kirsten Madsen, som ikke ønskede genvalg 

Inge Christiansen, ønsker at udtræde af bestyrelsen ”uden for tur” 

Nyvalgt til bestyrelsen blev:  

Finn Hansen, Pommersgaard, Vibøge 

På valg som suppleanter var:  

Susanne Guldborg Jensen og Bodil Kryhlmann. 

Begge blev genvalgt  

På valg som revisor: Svend Aage Olsen. Genvalgtes  

Revisorsuppleant: Peter Muusmann. Genvalgtes  

Ad pkt. 7 Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslog uændret kr. 100,00 pr. husstand og 

Kr. 50,00 for enkeltpersoner. 

Forslaget blev godkendt  

Ad pkt. 8 Godkendelse af arbejdsopgaver 2020  

Åbent hus i arkivet søndag den 2. februar fra kl. 14-17 

Åbent arkiv er – som sædvanlig – første torsdag i hver måned fra kl. 18-20. 

dog ikke i januar og juli måned. 

Afstemningsfest den 9. februar 2020 kl. 19.00 

Afsløring af skulptur den 20.6.2020 

Sognevandring i september 



 

Deltagelse i landsbymarkedet, september 2020  

Ad pkt. 9 Eventuelt  

Poul takkede de afgående bestyrelses medlemmer for godt arbejde i foreningen 

Igennem mange år. 

Poul og Svend Aage Olsen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, 

som hermed slutttede. 

Der deltog ca. 48 personer i generalforsamlingen, hvor der sædvanen tro blev  

budt på kaffe med ”tort” 

 

Referent/Chresten Krogh 

 

Efter generalforsamlingen – viste Kirsten Holm, Langeskov,  billeder og fortalte fra Taskland  i tiden 

omkring Genforeningen. 

En fin aften 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


