
 

Referat af generalforsamling 11-11-2021. 

 

1 Valg af dirigent 

Jørgen Finn Laursen valgtes som dirigent 

   1.1 Drøftelse af, at der afholdtes to generalforsamlinger samme aften, grundet Corona. 

Dirigenten sikrede sig at ingen modsatte sig, at der afholdtes generalforsamling (valg) for 

generalforsamlingen 2020, som jo måtte aflyses grundet corona. 

 

2  Formandens beretning. 

I sin beretning beklagede Anne Lise Rahbæk, at foreningens 40-års jubilæum ikke havde 

kunnet afholdes grundet corona-restriktionerne. Det var dog glædeligt, at visse 

arrangementer (udflugter og fundaftener) trods alt lod sig gennemføre, og formanden 

udtrykte håb om, at det nye år ikke blev ramt af de samme restriktioner. 

Anne Lise glædede sig over at foreningen nu har 47 betalende medlemmer, hvilket vil sige 

ca 60, hvis man regner ægtefæller og samboende, som jo ikke betaler kontingent, med. Det 

er en klar medlemsfremgang. 

Formanden glædede sig også over samarbejdet mellem detektorafdelingen og museet bl. a. 

ved et store guldfund ved Vindelev. 

Der er dog skyer i horisonten. Medlemsbladet har fået ny redaktion og trykkested, da Niels 

ikke længere havde tid. Else Marie Jakobsen har overtaget, og et blad søges udgivet inden 

jul.. Desuden har vores hjemmeside pt. Ikke nogen webmaster, og der skal findes en ny. 

Vi har desuden haft et godt samarbejde med andre arkæologiske foreninger, spørgsmålet er, 

om vi får nok ud af medlemsskabet af DAA. Bestyrelsen vil diskutere det i løbet af året. 

Til sidst meddelte Anne Lise Rahbæk, at hun stopper som formand og bad os alle passe på 

foreningen fremover. 

 

3 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Vedlagt. Kasseren udtrykte tilfredshed med det lille overskud. 

 

4 Fastlæggelse af kontingent. 

Uændret 

 

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 

for 2020 på valg var Anne Birgitte Levisen og Else Marie Jakobsen De blev begge genvalgt 

Da de skulle have været på valg i 2020 på generalforsamlingen, som ikke kunne afholdes 

grundet Corona, er de på valg igen i 2022 jvf.vedtægterne § 6. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2021 Michael Jakobsen, modtog genvalg. 

 Henning Saur Jensen og Anne Lise Rahbek, de 2 sidstnævnte modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslog som nye medlemmer af bestyrelsen Carsten Ellesøe og Natalia 

Wielgosz-Erdmann. Begge blev valgt.  På valg var også suppleant Knud Jørgensen, som 

genvalgtes . 

 

6 Valg af revisor Kurt Meiner Hansen og revisorsuppleant Kim Schreiber. Blev begge 

genvalgt. 

 



7 Behandling af forslag fra medlemmerne.  

 

Ad 7:Der er indkommet et forslag om ændring af § 4 Fra 

 "Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen og forfalder til betaling, 

hvert år 1. januar og skal være betalt senest 1.marts, hvis man ønsker at opretholde 

medlemskab. Ægtepar eller samlevende, betaler 1 kontingent. Studerende og unge under 18 

år betaler halvt kontingent.” 

Til: Kontingentet betales til foreningens kasserer.------------Herefter identisk med det 

ovenstående 

Forslaget blev vedtaget. 

 

8 Eventuelt. 

 

 Bestyrelsen takkede Anne Lise for hendes mangeårige virke som bestyrelsesmedlem og 

senere fra 2001 formand for foreningen. Niels Nielsen holdt en tale hvor han ridsede Anne 

Lises store arbejde op. 

 

Det diskuteredes om vi stadig skal opretholde udgivelse af 2 medlemsblade årligt. 

Bestyrelsen tager det op i løbet af året. 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Jakobsen som ny 

formand, Anne Birgitte Levisen som kasserer og Natalia Wielgosz-Erdmann som sekretær. 

 

Michael jakobsen 

 


