
Sværdborg Sognearkiv  

Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 26. januar 2023 kl. 10 i OIF huset.  

Deltagere: Morten Frandsen, Kurt Lind Jørgensen, Anne Friis og Marianne Kristiansen samt Per 

Skov (sidstnævnte tilhører). 

1. Valg af dirigent: Per Skov. Konstateret at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.  

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen i 2022 – vedtaget /godkendt. MK valgt som 

sekretær.  

3. Formandens beretning. Morten F. gennemgik vores aktiviteter i det forløbne år. I overskrifter går 

det godt; vi har i grove træk styr på det. Flere forespørgsler på mail. Utroligt mange opslag via 

facebook og via arkiv.dk, en succes. Tre arr. i årets løb: 1)  en gentagelse af Erni Lundbergs arr.i 

2021 blev afholdt i juni 2022 men skal en anden gang holdes i vinterhalvåret. 2) i august måned 

afholdtes en byvandring m. Morten som fortæller 3) Arkivernes Dag med ca. 25 besøgende – der er 

nu næsten helt styr på samlingen af konfirmationsbilleder per. 1919 til ca. 1967.  Henvendelse fra 

Vo. kommune har ført til, at vi er oprettet på Foreningsportalen, så vi fremover skal registrere vores 

anvendelse af lokalerne /OIF huset. Vores økonomi er udmærket, men det har udelukkende beroet 

på sparsom drift igennem tiden. I 2022 blev arkivernes tildelte midler skåret ned, og det vil nok 

også ske i år, 2023. Der er netop indkommet en donation fra daværende 4750 Avisen på 15.000 kr.. 

Beretningen godkendt.  

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab og fastsættelse af kontingent for 2024. Kasserer Karsten Hansen 
var lovligt undskyldt, derfor fremlagde MK regnskabet. På generalforsamlingen har bestyrelsen 
vedtaget, at man sender meddelelse ud om kontingentindbetaling i en seperat mail og med 
datofrist. Regnskab vedtaget.  
Fortsat kontingent 50 kr. for enkeltpersoner og 100 per husstand. Vedtaget.  

5. Indkomne forslag: Nye vedtægter.  Debatteret de forskellige punkter. Disse vedtægter er 
fremlagt og godkendt/ vedtaget på generalforsamlingen 26-1-23.  

6. Valg til bestyrelsen: Kurt Lind Jørgensen, genvalgt.  Marianne Kristiansen genvalgt for 1 år 

(grundet de nye vedtægter) og Karsten Hansen genvalgt. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant, Egon Keinicke og Thomas Jørgensen – begge genvalgt.  

8. Eventuelt.   

Mødet slut kl. 11.15, ref. MK.  

 
 
 

 


