
 

Nielstrup museum – Generalforsamling 10.5.2022 – kl. 19.30 på Voldumcentret, Toftevej 1, Voldum. 

Antal deltagere: 22 

Deltagere fra bestyrelsen: - valgt for 2 år 

- Uffe Pedersen - (genvalgt 2022) 

- Susanne Kjeldsen - (genvalgt 2022) 

- Minna Handberg (valgt ind i 2021) 

- Benny Rasmussen (valgt ind i 2021) 

- Ruth Laugesen (valgt ind i 2021) 

Suppleanter: valgt for 1 år 

- Hanne Nielsen – trækker sig 

- Birthe Strandby Christensen (afbud) 

- Kurt Baagø (afbud)

 Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: 

- Gert – trækker sig – Rud Laursen valgt ind i stedet for 

- Bent Pedersen – trækker sig – har aftalt at Poul Bjerregaard overtager posten  

Referat: 

1. Valg af dirigent - Rud 

2. Valg af referent – Ruth 

3. Formandens beretning:  

- Nedlukning og Corona har fyldt meget i år. 

- Vi bøvler med lave besøgstal - Visit Århus kommer den 25. maj, for at hjælpe os med at gøre mere reklame 

for museet. 

- Arvesagen – kostede mange penge men er nu afsluttet sådan at museet nu er ejet af ’Museumsvennerne’. 

- Den største udgift er opvarmning – koster hele det tilskudsbeløb vi får af kommunen. 

- Fremover holder vi kun 2 udstillinger om året. 

- Der blev udgivet to bøger om Voldum i 2021, som kan købes på museet. 

4. Forlæggelse og godkendelse af regnskab – ved kassereren Susanne - Godkendt 

5. Kontingent – uændret - 100 kr. om året (den blev sat op fra 50 kr. til 100 kr. i 2021.) 

6. Indkomne forslag – Der skal laves nye vedtægter, som skal ligge tilgængeligt på hjemmesiden, så 

medlemmer kan se dem. (Ruds foreslag) 

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:  

i. Susanne - genvalgt 

ii. Uffe - genvalgt 

iii. Gert – trækker sig – Rud Laursen valgt ind i stedet for 

iv. Bent Pedersen – trækker sig – har aftalt at Poul Bjerregaard overtager posten  

- Ifølge vedtægterne har pensionistforeningen og sportsforeningen ret til at stille med en repræsentant hver, 

men de gør ikke brug af dette.  

- Valg af 2 suppleanter: 

i. Hanne Nielsen – trækker sig 

ii. Birthe Strandby Christensen - fortsætter 

iii. Kurt Baagø - fortsætter 

8. Valg af revisor og suppleant: 

i. Emma fortsætter som revisor 

ii. Kirsten og Hans fortsætter som suppleanter 

9. Evt. 

- Vedtægter: - Bestyrelsen laver nye vedtægter og indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at få dem 

godkendt. 

- Bestyrelsen mødes mandag d. 30. maj kl. 11.00 på museet for at lave nye vedtægter.  

Efter generalforsamlingen og kaffe, holdt vores præst René Høeg et interessant oplæg om ’Sogne’ og hvordan 

’sognebegrebet’ genopstod under Corona.  


