
Gudme Lokalhistoriske Forening 

Referat fra generalforsamlingen den 29. januar 2015. 

1. Valg af dirigent. 

Torben Lønberg blev valgt 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

3. Formandens beretning. 

Det går godt i vores forening. Medlemstallet er stigende, vi har haft mange arrangementer og rigtig god 

tilslutning fra både medlemmer og ikke-medlemmer: 

12. april: Udflugt til Dybbøl og Sønderborg - 23 deltagere. 

22. maj: Rundtur i park og skov ved Holckenhavn med skovrider Keld Velling, Oure, som guide. Som en 

ekstra service fik vi også en kort rundvisning i slottet og i kirken – 23 deltagere. 

7. august: Byvandring i Brudager med Johanne Andersen, Hesselager som guide – 54 deltagere. 

18. september: Lokalhistorisk aften med jernbaneforfatter Lars Viinholt-Nielsen, Risskov – 78 deltagere. 

9. oktober: Butikker, erhverv og folkeliv i Brændeskov og Lakkendrup gennem 100 år – 90 deltagere. 

8. november: Arkivernes Dag med ”Åbent Hus” i arkivet på Storkehavevej: 5 besøgende. 

20. november: Lokalhistorisk aften med revyklip fra Hesselager og GOG, 1985-1986 – 30 deltagere. 

Turen til Den Romantiske Have ved Sanderumgård den 15. juni måtte aflyses på grund af for få tilmeldte. 

Foreningen var desuden medarrangør ved ”Åbent Hus” – arrangementet ved Klintholm i foråret, hvor vi 

informerede om den gamle vejerbod ved kalkgravene. 

Der har i løbet af året været afholdt 6 bestyrelsesmøder i foreningen. 

Arne informerede om arkivets status og Gunnar fortalte om arbejdet i arkæologigruppen. 

Formanden takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen. 

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

4. Fremlæggelse af regnskab.  

Kassereren Hans Hulgaard fremlagde foreningens regnskab for 2014. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

5. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

6. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent. 

Hans Hulgaard fremlagde forslag til budget for 2015 med uændret kontingent på 100 kr. pr. husstand. 

Dette blev enstemmigt godkendt. 

7. Valg til bestyrelse samt suppleanter. 

Torben Lønberg, Arne Norsk Nielsen og Hans Hulgaard blev alle genvalgt. 

Som suppleanter valgtes Leif Nielsen (genvalg) og Keld Henriksen (nyvalg). 

8. Valg af revisorer samt suppleant. 

Kaj Toftgaard Jakobsen og Jørgen Larsen blev begge genvalgt. 

Som suppleant valgtes René Nielsen (nyvalg). 



9. Eventuelt. 

Foreningens program for 2015 blev præsenteret, og fortryk blev omdelt. 

 

Dirigenten afsluttede med at takke de fremmødte for god ro og orden. 

Foruden bestyrelsen var der 18 fremmødte til generalforsamlingen og det efterfølgende foredrag om 

Gudbjerg Andelsmejeri med tidligere mejeribestyrer Henning Clausen. 

 


