
 

Referat fra generalforsamling i 

V. Starup Sogns lokalarkiv 

Mandag den 26. februar 2018. 

 

Næstformanden Marie Schults bød velkommen og bemærkede, at det var dejligt at se så mange 

fremmødte (ca. 45-50), - hvorefter man startede generalforsamlingen iflg. dagsordenen. 

 

1. Som dirigent / ordstyrer valgtes Finn Jensen. 

     Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

 

2. Marie Schultz aflagde bestyrelsens beretning (se bilag med beretning.)  

Der var ingen spørgsmål til beretningen, - men ros fra Kristian Sørensen. Beretningen blev 

herefter enstemmig godkendt. 

 

3. Regnskab. (se bilag med regnskabet.) Niels Verner gennemgik regnskabet, der udviste et 

underskud i 2017 på kr. 4.523,97.   

Lars Lauridsen spurgte, om tilskud fra Varde Kommune blev beregnet efter medlemstal. 

Niels Verner orienterede om, at Varde Kommune giver et samlet tilskud til fordeling 

imellem alle kommunens lokalarkiver, og at beløbet fordeles imellem de enkelte arkiver 

efter sognets indbyggertal. 

Herudover var der ikke spørgsmål til regnskabet, der herefter blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2018. Kontingentet holdes uændret med 50.00 kr.  

pr. person og 100,00 kr. pr. husstand. 

 

5. Indkomne forslag. – Ingen forslag. 

 

6. Valg til bestyrelsen.: 

Hans Thomsen, Marie Schultz og Birte Smidt var på valg. Alle blev genvalgt. 

 

Valg af suppleanter: 

Birgit Sørensen og Jørgen Larsen var på valg. Birgit Sørensen ønskede ikke genvalg. Jørgen 

Larsen blev genvalgt, og som ny suppleant blev Erik Jensen valgt. 

  

Revisor Hans Breum Hansen blev genvalgt, og revisorerne er i 2018 Kristian Smidt og Hans 

Breum Hansen. Revisorsuppleant Alex Pedersen, Smedebakken, blev genvalgt. 

 

7. Næste års generalforsamling: Mandag den 25. februar 2019 

 

8. Evt.: 

Erik Vigsø fra Århus var igen i år mødt op til generalforsamlingen. Han roste arkivet for 

dets arbejde og fortalte i øvrigt lidt om sine familiemæssige relationer til Starup / Tofterup. 

 

Herefter var generalforsamlingen afsluttet, og Marie Schultz gav ordet til aftenens underholder, 

Leif Fabricius, født og opvokset i Tofterup, - nu bosiddende i Esbjerg. 

 

 Således refereret 

 Den 26/2 2018 

 Ellen Jensen 

 


