Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Generalforsamling Torsdag den 28 02-2019, Dagsorden iflg. Foreningens vedtægter.
1. Formanden byder velkommen, glæder sig over de godt 20 som var mødt op.

2.Yalg af ordstyrer, Holger Petersen blev foreslået, og valgt, og konstaterede at
generalfor samlingen var lovligt indvarslet, at der var en til at skrive referat, der
skulle være 2 stemmetællere, hvis det blev nødvendig, spurgte om der var nogle som
frivilligt meldte sig, da der ikke var nogen, udpegede han de to første oppe fra
bordenden. De kom aldrig i brug, da alle punkter blev vedtaget enstemmigt.
3. Derefter gav han ordet

til Formanden som var i Norge,

men havde givet papirerne

videre til næstformanden Martin Petersen, som kunne berette at det havde været et
roligt år med 5 bestyrelsesmøder, deltagelse på Messen i hallen i maj måned, at vi var
repræsenteret ved fællesmøder, blandt foreninger i den gamle Fåborg kommune, at
der havde været folk til reception til de foreninger som i disse år alle har jubilæer ,
senest Diernæs som en af de yngste fi.ldte 25 år her i februar.
Der havde også i år været en hel del at arkivere, selv om det ikke er så meget som
førhen. Der havde været kurser hvor vi også havde været med. Der havde været snak
om at affangere tur, til for eksempel til Rødkilde, eller et andet sted, det var ikke
blevet nået, men det er på tale atprwe nu til sommer. Til slut, han at konstatere at
vores medlemstal 1å stabilt på omkring 190 medlemmer. Da der ikke var nogen
spørgsmål om beretningen blev den godkendt, med en klap salve,
4. Kasseren gennemgår det omdelte regnskab, som er godkendt af de to revisorer den
7ll 2019Ingeborg Thinggaard og Holger Petersen, regnskabet balancerede med
71,740,97 og at der var en kassebeholdning 53.347,83, regnskabet er vedlagt.
Af tallene for indtægter fremhævede hun, især salget af dvd 4050,00, Skovgårdfonten

med 3000, til det nye opbevarings skab, som var indkøbt sarnmen Aastrup Folke
minde samling. På udgiftssiden var det nyanskaffelserne 7.6337,81, en del elektronik.
plus 1500 kr. til skabet der var indkøbt sammen med Aastrup.
Der var nogen der spurgte hvad og hvorfor det nye skab var blevetkøbt, svaret var
begge har en del gamle store kort, som ikke havde godt af bare at væde rullet
sammen. Papir førhen smuldrer let hvis det ffir for meget lys
Regnskabet blev som formandens talevedtaget med klap salver
5. Indkommende forslag? Der var ikke nogen så det var hurtigt overstået.

