Generalforsamling onsdag 7.2.2018 kl. 19.00 i arkivets lokaler.
De 22 fremmødte startede med at synge I sne står urt og busk i skjul, og mindedes Jørn Nielsen der
desværre ikke er blandt os længere.
1. Valg af dirigent. Ove Jacobsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
2. Formandens beretning. Hans Høilund-Carlsen fremlagde beretning. Han fortalte at de 2 nye
arbejdsborde og stole vi har købt fungerer rigtig godt. Computeren og printeren kører også
godt, takket være Keld´s viden om det tekniske. Vi får også forespørgsler på nettet, som
Keld kan finde svarene på, sidst var det fra USA om hvor navnet Vandkær som spørgerens
bedstefar havde taget da han udvandrede, kom fra. Registreringen i Arkibas går fremad,
men det er en stor opgave. Bestyrelsen har deltaget i kurser for at dygtiggøre os. Der har
været afholdt 2 mandagsfortællinger, udflugt med bus til Nordjyske medier, Arkivernes dag,
var også godt besøgt. Derudover havde vi åbent til Hobby-og kunstudstillingen og lørdagen
til åbne landsbyer. Facebook gruppen er gået i luften. Forsamlingen blev opfordret til at
komme med forslag til mandagsfortællinger og aktiviteter, og om hvad vi kan bruge de
penge der står på udgivelseskontoen til. Hans foreslår selv en kalender, med billeder fra
gårde og huse.
3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag. Bodil fremhævede salget at aktierne i Spar Nord der blev
nødvendige da det kræves at der skal betales gebyrer hvert år, pengene er overført til
udgivelseskontoen.
4. Ingen forslag var indkommet.
5. Kontingentet er uændret 75 kr i 2018.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Jørn Nielsen, Grethe Andersen og Mona Madsen.
Grethe og Mona blev genvalgt og Keld blev det nye bestyrelsesmedlem.
7. Valg af 2 suppleanter, nuværende er Keld Madsen og Birthe Sørensen. Birthe blev genvalgt
og Jørgen Hvims blev ny suppleant.
8. Valg af 2 revisorer, nuværende er Tage Bæk Thomsen og Jørgen Bjerregaard, de blev begge
genvalgt.
9. Eventuelt, Arne Nielsen efterlyser historier om Spejderne som de er ved at skrive. I sin
søgen har han i Kirketidende for Mygdal maj-juni 1955 fundet en opfordring til at alle
danske hjem bør eje en grammofon plade som pladeselskabet Felix udsendte i anledning af
10 års dagen for Danmarks befrielse. På den ene side er Kaj Munk´s ”Syng om freden” på
den anden Mads Nielsen´s ”En lærke letted” der skulle vel ikke være nogle der havde den
liggende i gemmerne.
Efter kaffen holdt Finn Abildgaard og Hans Høilund-Carlsen oplæg om lærer Hermann Møll 18971987.Han var 1. lærer i Mygdal Sdr. skole fra 1931-1965. og underviste også på den nye
Centralskole i et par år og blev valgt som lærerådsformand, inden han gik på pension som 70 årig.
Han havde været i sognerådet fra 1954-1958. var organist ved Mygdag kirke , instruerede
dilletanterne i Mygdal i mange år. Da han var udlært smed, kunne han reparere og lave mange ting
med hænderne. Trædrejning, reparere gamle ure, og biler og Niels Hausgaards violin, har han også
haft under behandling .Efter at hustruen dør i 1972 bliver Maren husbestyreinde hos ham.
Der afsluttes med en fællessang skrevet til hans 25 års jubilæumsfest.

