
Generalforsamling 

Mandag den 15. februar afholdtes foreningens årlige generalforsamling i foreningens lokaler på 

skolen. Der var mødt  19 medlemmer. 

Ove Jacobsen blev valgt til mødets dirigent. 

Formanden Olaf Nedergaard aflagde beretning. Det har været et godt år for foreningen. Der er 

afleveret en del materialer på arkivet - bl.a. noget fra Holger Grøntveds arkiv. Der er også 

modtaget nogle kasser fra Frede Houbak, som desværre døde sidste efterår. Der er således nok at 

rive i for folk på arkivet. Der er godt gang i at få arkivalier registreret i Arkibas. Der kan nu studeres 

dele af arkivet på www.arkiv dk, og der kommer hele tiden nyt til. 

På vores hjemmeside publiceres ind i mellem nye artikler. Der er i 2015 kommet fortællinger og 

artikler fra Frede Houbak, Frode Houbak, Jørgen Brogaard, Hans Højund-Carlsen og 

undertegnede, så der er masser af lokalhistorie at finde på vores hjemmeside. Tak til Hans 

Højlund- Carlsen for arbejdet med hjemmesiden. 

Vi fik i 2015 mulighed for at udvide vores lokale til ca. det dobbelte. De såkaldte "grå mænd" har 

givet tilsagn om at hjælpe med at få det indrettet på den mest hensigtsmæssige måde.  

Årets arrangementer har været godt besøgt. I foråret blev der gennemført 3 "Mandagsfortællinger". 

Desværre fandt vi ingen emner til efteråret, men 21. marts kommer Benny Risager, og 18. april 

Normann Pedersen. Årets sommerudflugt i juni gik til Dorf Møllegård med ca. 35 deltagere. Kaffen 

fik vi på Hjallerup Kro, og derefter så vi Thilo Franks kunstværk "Ecco" i Hjallerup. 

I september havde arkivet lavet en udstilling om Bjergby-Mygdal skole gennem 50 år. Den blev vist 

i forbindelse med skolens jubilæum.  

Til Arkivernes Dag i november blev udstillingen vist igen sammen med fyldigt udsnit af de malerier, 

som arkivet råder over. Der var som sædvanlig god opbakning om denne lørdag eftermiddag.  

I det hele taget synes jeg, at det er bemærkelsesværdigt, at så forholdsvis mange møder op til 

vore arrangementer, og vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for lokal opbakning, og fordi  

man ønsker at stå som medlem i en forening, der er totalt lokalt forankret.  

Efter formandens beretning fremlagdes regnskabet. Der var i 2015 indtægter på 22.790 kr. og 

udgifter på 15.310 kr. Kontingentet for det kommende år er vedtaget til uændret 75 kr. 

Kasserer Inger Thomsen ønsker ikke at fortsætte på posten. Formanden takkede hende for godt 

og stabilt arbejde. 

Valg: Formanden Olaf Nedergaard ønskede ikke genvalg. Mona Madsen, Mygdal blev valgt. 

Grethe Andersen og Jørn Nielsen blev genvalgt. 

Som suppleanter genvalgtes: Birthe Sørensen og Palle Madsen 

Som revisorer genvalgtes Tage Bæk Thomsen og Jørgen Bjerregaard. 

Under eventuelt takkede Jørn Nielsen den afgående formand for godt samarbejde i mange år. 

Aftenen sluttede med kaffe. 
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