Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening
Referat af generalforsamling 15. marts 2016.
Der var fremmødt 55 medlemmer.

Valg af dirigent:
Kirsten Pedersen blev valgt.
Under dette punkt blev også valgt to stemmetællere: Leo Svejbæk og Erling Sønderholm.
Som referent blev valgt Kirsten Stranddorf.
Beretning:
Formanden Grethe Bohl afholdt sin beretning. Der blev godkendt af forsamlingen. Beretningen bliver
lagt på hjemmesiden.
Kommentarer til beretningen: både om at kalenderen gerne må fortsætte, mens andre synes, at et
årsskrift også kan bruges.
Hurra fra flere medlemmer. Fordi de flotte mahognyrammer med billeder af sognerådsmedlemmer er
blevet ophængt i model-lokalet.
Regnskab:
Årsregnskab og status blev omdelt og gennemgået af kasserer Rie Froberg, og godkendt af forsamlingen.
Regnskabet viser et overskud på 1865 kr. i 2015.
Der er i alt 116 medlemsskaber, fordelt på enkeltmedlemsskaber, familier og få foreninger.
Der er forslag om, at foreningen er vært ved en drink i forbindelse med åbent arkiv-arrangementerne i
november måned.
Arbejdsplan, budget og fastsættelse af kontingent:
Arbejdsplanen er identisk med årsprogrammet, som er udsendt til alle medlemmer, og ligeledes lagt ud
på bordene.
Kontingentet holdes uændret for 2017.
Valg:
Grethe Bohl og Kirsten Stranddorf ønsker ikke genvalg til bestyrelsen.
Anette Elsborg ønsker at afgå som suppleant til bestyrelsen et år før tid grundet jobskifte.
Til bestyrelsen blev valgt for 2 år:
Knud Erik Balle
Lars M. Rasmussen
Som suppleant til bestyrelsen blev valgt for 2 år
Grethe Bohl
Som suppleant til bestyrelsen blev valgt for 1 år
Poul Erik Hjortshøj
Som revisor blev valgt for 2 år
Erling Sønderholm
Indkomne forslag:
Der var ingen forslag.
Eventuelt:
De afgående medlemmer af bestyrelsen fik pæne ord og rødvin som tak for arbejdet.
Fremover er det Jens Ole Henriksen, der er nøgleholder til Modellokalet. Man kan ringe og aftale tid for
besigtelse af modellen.
I anledning af jubilæet var der herefter servering af snitter med vin, øl eller vand til.

Efter generalforsamlingen blev afsunget Vejlbysangen som optakt til, at Jens Ole Henriksen havde et
indlæg om sine første år i Vejlby, om mødet og samarbejdet med i særdeleshed Reinar Knudsen og
senere med bl.a. Gunnar Ovesen og andre gode og flittige personer, der var med til at bygge modellen.

Fortæller om baggrunden for oprettelse af den studiekreds, der senere førte til dannelsen af VejlbyRisskov Lokalhistoriske Forening.
Herefter fortalte Steen Busck om foreningens 25 år, og lidt om Vejlbyspillenes gode år fra 1983 til 2000.
Understreger arbejdsgruppens arbejde som det helt centrale i det lokalhistoriske arbejde i dette område.
Alt dette arbejde udføres af frivillig arbejdskraft. Ser også frem til, at med oprettelse af vores egen
hjemmeside vil der ske en yderligere styrkelse af samarbejdet mellem arbejdsgruppen og bestyrelsen.
Som afslutning på disse indlæg fremføres bestyrelsens forslag om at gøre Arne Christiansen til
æresmedlem dels for hans arbejde som formand for foreningen i 21 år, dels for hans arbejde i
arbejdsgruppen gennem alle årene.
Arne får overrakt et diplom, rødvin og Arnes kone får overrakt en buket blomster som kompensation for
de mange timer, hun har måttet undvære Arne derhjemme.
Referent
Kirsten Stranddorf

