
Generalforsamling 

Mandag den 9. februar afholdtes foreningens årlige generalforsamling i skolens kantine. Der var 

mødt 13 medlemmer. 

Ove Jacobsen blev valgt til mødets dirigent. 

Formanden Olaf Nedergaard aflagde beretning og startede med at omtale det nye elektroniske 

system Arkibas. Det er meningen, at indkomne arkivalier fremover kun skal registreres heri. Der er 

et stykke tid arbejdet med at få indtastet arkivalier fra tidligere år. Inden længe vil der blive adgang 

for alle til se, hvad der ligger i alle arkiver i hele landet. Adressen til Arkibas vil blive offentliggjort i 

To Sogne, så snart den er tilgængelig.  

Grethe Andersen og Bodil Bundgaard vil i gang med arkivlederuddannelsen, som indeholder 5 

moduler á 2 dage, så det vil tage et stykke tid. 

I årets løb er der modtaget en del nye dokumenter og billeder. Bl.a. en samling af brevbøger, 

skrevet over en periode af ca. 20 år af 12 søskende og deres forældre. Faderen var maler og 

musikant Julius Grøn. 

Årets arrangementer har været godt besøgt. Årets sommerudflugt gik til Hjørring Museum med 25 

deltagere. Til Arkivernes dag var der ca. 50 besøgende. Det nye initiativ "Mandagsfortællinger" 

som i 2014 havde 6 møder, hvor lokale fortæller om et specielt emne, har været så stor en succes, 

at det nogle gange har knebet med pladsen. Fortællingerne fortsætter med 3 eftermiddage i 

foråret. Forslag til nye emner modtages med tak! 

Bl.a. til brug ved "Mandagsfortællingerne" er der indkøbt en større skærm, så man bedre kan se, 

når dervises billeder og film. 

Foreningens hjemmeside lader til at fungere godt. Der er lavet en søgefunktion på siden, og der er 

lagt nye artikler ud. Tak til Hans Højlund Carlsen for arbejdet med hjemmesiden.  

Der er oplysninger om alle ejendomme i Bjergby og Mygdal, og Hans Højlund Carlsen og Arne 

Nielsen efterlyser altid tilbagemeldinger fra folk om fejl, mangler, opdateringer og rettelser.  

Britta Jensen har gjort et stort stykke arbejde med at gennemgå oplysninger for hele Bjergby, og 

hendes oplysninger vil blive indarbejdet i databasen. 

Arne Nielsens "Mandagsfortælling" om Kr. Grøntveds dagbøger har resulteret i en oversigtsbog på 

60 sider. Den beskriver i korte vendinger vigtige begivenheder i Kr. Grøntveds liv. 

Bogen blev foræret til foreningens medlemmer lige op til jul. Alle Kr. Grøntveds dagbøger ligger på 

foreningens hjemmeside. Bogen kan også købes af ikke-medlemmer for 50 kr. 

Der er modtaget et tilskud på 2.000 kr. til bogen fra Landsbyrådet. Tak for det! 

Foreningens medlemstal ligger stabilt på knap 150 medlemmer. Det kan knibe med pladsen, når 

der er eftermiddagsmøder. Bestyrelsen har derfor ønske om at kunne udvide, og vil derfor gerne 

benytte rummene ved siden af, som tidligere har huset skolens juniorklub. Skolen har endnu ikke 

givet tilsagn. Der har også været talt om Solhjem, hvis det overtages af lokale folk. Der vil dog blive 

udgifter til el, rengøring og internetadgang. Disse udgifter er der ikke på skolen. 

Efter formandens beretning fremlagdes regnskabet. Der var i 2014 indtægter på 28.990 kr. og 

udgifter på 29.205 kr. Kontingentet for det kommende år er vedtaget til uændret 75 kr. 

Valg: Til bestyrelsen genvalgtes Preben Lind Thomsen og Bodil Bundgaard. 

Som suppleanter genvalgtes: Birthe Sørensen og Palle Madsen 

Som revisorer genvalgtes Tage Bæk Thomsen og Jørgen Bjerregaard. 

Aftenen sluttede med kaffe. 
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