Gudme Lokalhistoriske Forening
Referat fra generalforsamlingen den 28. januar 2016 på det tidligere rådhus i Gudme.
Referent: Peder Hegaard/Arne Norsk Nielsen.
---------------------1. Valg af dirigent.
Torben Lønberg blev valgt.
2. Valg af to stemmetællere.
Holger Knudsen og Leif Nielsen blev valgt.
3. Formandens beretning.
Formanden takkede for det store fremmøde og rettede en særlig velkomst til aftenens indbudte
foredragsholder, Anne Lütken, Broholm.
Formanden meddelte i sin beretning, at det – ligesom i det foregående år – går godt for foreningen
med stigende medlemstal og en solid økonomi.
Takket være en donation fra FioniaFond på 38.000 kr. har foreningen kunnet indkøbe projektor,
lærred, højtaler med trådløst head-set, 4 kontorstole og 20 alm. stole til brug ved foreningens
arrangementer.
Formanden gennemgik årets aktiviteter, som havde haft et samlet deltagertal på ca. 360. Kun et
enkelt af de 9 arrangementer var blevet aflyst, da virksomheden var flyttet til Marstal.
Endelig omtalte formanden kort næste års program.
b. Beretning fra arkivet.
Arne fremlagde en opgørelse over besøgende i arkivet, forespørgsler, indleveringer og besøgende
på hjemmesiden. Endvidere omtaltes seniorjob-ordningen.
c. Beretning fra arkæologigruppen.
Gunnar fortalte, at gruppen mødes ca. én gang om måneden.
Beretningerne blev enstemmigt godkendt.
4. Fremlæggelse af regnskab.
Kassereren Hans Hulgaard fremlagde regnskab for 2015, der viste et overskud på 12.396,33 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
6. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent.
Hans Hulgaard fremlagde budget for 2016 med uændret kontingent på 100 kr. pr. husstand.
Dette blev enstemmigt godkendt.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Til bestyrelsen blev Peder Hegaard Jensen, Gunnar Henriksen og Jørgen Reinholdt Jensen alle
genvalgt. Holger Knudsen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev Keld Henriksen.

Som suppleanter valgtes som 1. suppleant Bent Rosenfeldt (nyvalgt) og som 2. suppleant
Leif Nielsen (genvalg).
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Peter Jensen (nyvalgt) og Margit Hornemann (nyvalgt)
Suppleant René Nielsen (genvalg)
9. Eventuelt
Foreningens program for 2016 blev præsenteret, og fortryk blev omdelt.
Dirigenten afsluttede med at takke de fremmødte for god ro og orden.
Til generalforsamlingen var der i alt 52 fremmødte (bestyrelsen medregnet), som efterfølgende
lyttede til Anne Lütkens foredrag om Broholm.

--------------------------------Dirigent

