Hadsund Museumsforening og Lokalhistorisk Arkiv
Referat fra Generalforsamlingen den 23. marts 2022

1. Valg af dirigent samt referent
Just Christensen blev valgt som dirigent og Pia Karstens som referent.
Dirigenten kunne meddele at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og kunne gå i gang.

2. Formandens beretning
Januar måned startede vi ikke op som sædvanligt, vi havde stadig Corona pandemien at slås med.
Selvom vi havde lukket ned på arkivet, fik vi jo af og til nogle forespørgsler på om vi kunne finde
oplysninger om enkeltpersoner, firmaer og andet der var hændt i fortiden.
Bestyrelsesmøder både i Museumsforeningen samt i Arkivgruppen havde vi udsat på ubestemt tid
indtil situationen bedres her i landet. Generalforsamling for året 2020 skulle jo afvikles inden
udgangen af marts, men vi i bestyrelsen havde jo stadig kontakt på mail og telefon, hen over
lukkeperioden, ligeledes der var vi blevet enige om at udsætte generalforsamlingen til bedre tider.
Vi havde jo ikke nogen arrangementer i kalenderen, i efteråret 2020. Corona pandemien var vi jo
stadig belemret med, så derfor havde vi ikke planlagt noget for 2021.
I Arkivet startede vi op i februar måned, der var nok, at tage sig af efter nedlukningen, men der var
stadig et par stykker der ikke helt ville begynde endnu, så det var en meget reduceret gruppe der var
til rådighed.
Datoen for den planlagte generalforsamling var fastsat, og det skulle foregå som sædvanlig på
Kulturcentret i slutningen af marts.
Undertegnede og Birthe Nørdam Andersen var på valg, jeg var villig til genvalg, så der skulle findes
en til at afløse Birthe.
Vi var ikke nået ret langt ind i marts måned, da vi fik restriktioner vedr. Covid 19 ind over os igen, ja
jeg vil ikke komme ret meget ind på dette, da vi alle kender resultatet deraf. Vi efterlevede
restriktionerne, og lukkede igen ned for alt, ja og de aftaler vi havde fået i hus, blev aflyst endnu en
gang.
Restriktionerne blev lempet i maj måned, så vi skulle have generalforsamlingen afholdt, og der blev
vi enige om at det skulle være den 17. juni, men syntes godt at vi kunne afholde det her på Museet,
vi forventede ikke den store tilslutning p.ga. smitterisikoen stadig hang over mange af os.
Der blev annonceret med datoen den 17. juni, så der var indkaldt som vedtægterne siger, men med
en 3 måneders forsinkelse.

Som tidligere nævnt var Birthe Nørdam og jeg var jo på valg, Birthe ønskede ikke genvalg, men jeg
ville gerne fortsætte, så jeg fik 2 år mere på posten. Det lykkedes ikke at få Birthes plads besat, så
Generalforsamlingen gav os lov til at fortsætte til næste år med kun 4 pers i Bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig med Undertegnede som formand, Hans Henrik fortsætter som Kasser
samt næstformand, Pia som sekretær, Christian med ansvaret for Arkibas, indtastninger osv.
Christian har et stort hjerte for EDB, så det blev hans domæne. Tidligere har han indrettet det ene af
lokalerne vi har på Arkivet, til et stillerum hvor der kan indtastes i fred og ro, samtidig er han godt i
gang med at få indtastet i Arkibas, så det skrider hurtigt fremad. Der er også andre der er i gang med
indtastningerne, ligeledes er der også gang i at få kigget i gamle aviser for at finde oplysninger til
nogle af de indkomne sager.
På Generalforsamlingen gav Lise Andersen tilsagn om at ville hjælpe med at passe og servicere vores
hjemmeside, hun skulle bare have materialet tilsendt så det ser ud til at det kører perfekt, så tak for
det Lise.
De foredrag vi skulle have haft i foråret 2020 som blev flyttet til efterår, blev jo også aflyst, men langt
om længe lykkedes det os at få fastsat datoen, den 7. september, med det foredrag som Jesper
Bugge Kold, fortæller om Hitlers fotografs besøg i Danmark under 2. verdenskrig. Det skulle afvikles
inden udgangen af 2021, ellers ville tilskuddet vi havde fået, falde bort.
Vi fik også holdt et fortællerværksted med Jørgen Toubro den 26. oktober, der var god tilslutning til
dette arrangement.
Også i lukkeperioden i 2021 fik vi mange opkald, samt mails, om forskellige opgaver, nogle blev løst
på kort tid, andre ligger endnu og venter på at vi kommer i gang med at dykke ned i arkivet for, at
finde oplysningerne, så der er arbejde meget langt ud i fremtiden.
Vi 4 i Bestyrelsen mødtes nogle få gange og fik lidt styr på de opgaver der var indkommet. Pia har
ofte været ene på Arkivet, nogle gange for at løse opgaver. Christian har også løst nogle opgaver,
men han har arbejdet meget med, at registrere i Arkibas når han var der i lukkeperioden. Mange
gange har Chr. Også arbejdet hjemmefra med at registrere, når det kan lade sig gøre på denne måde
så får vi jo noget mere fra hånden. Vi kan nu se på Arkiv.dk der er blevet lagt rigtig meget derind, og
det kan vi være stolte af. Ligeledes har der også være registreret af Birthe Nørdam og Ulla Olsen.
Marianne Andersen, Birte Overgård, Lars Sølgaard fra ØH, har nu i de sidste par år arbejdet på at
udgive en bog om modstandsfolkene her fra området, de er nået langt på dette projekt, og går det
som det skulle, kommer den til udgivelse her hen over efteråret, hvis økonomien falder på plads til
trykning osv. Der er søgt flere fonde, men der er også kommet mange afslag på ansøgningerne.
Kommunen har bidraget med 10000 kr. og Andelskassen har bidraget med 15000 kr. Der er fonde
der godt vil give, men de vil have et manuskript først inden de lover noget, så der arbejdes på at få
lavet et slags ansøgnings manuskript.
I samme periode har Birte Overgård arbejdet på en fortælling om gaderne i Hadsund, den kommer i
bogform, og er nu afleveret til gennemgang og korrekturlæsning inden den går i trykken. Der er givet
tilsagn om 5000 Kr. til dette fra Håndværker og Borgerforeningen.

Birte O har også lavet en fortælling om Kolonihaverne her i byen gennem generationerne, hvordan
den skal udkomme, er ikke på plads endnu.

Slægtsforskerne er stadig interesserede i at fortsætte, men det har været lidt af en udfordring med
nettet her i huset, det er lykkedes at få det til at virke så det er acceptabelt at arbejde med.
I efteråret 2020 ansøgte vi om penge til nye bærbar computer overheadprojektor som kunne bruges
ude i byen ved open by Night arrangementer osv. Vi har fået tilsagn om at kunne være på
Butikscentret med en lille stand der. Vi har endnu første gang til gode med dette arrangement, men
vi forventer at vi skal i gang her i foråret, vi skulle gerne vise os et par gange inden sommeren for at
skabe opmærksomhed for Arkivet og dets virke.
Vi er utrolig kede af, der er ikke kommet ret meget ud herfra, i det forgangne år, det skyldes ikke
uvilje, men
der har ikke været så meget som har relevans at melde ud. Vi forventer at udsende et nyhedsbrev i
slutningen af juni hvor vi så vil fortælle lidt om hvordan det er gået de første 6 måneder i år.
Vi har her under de 2 års nedlukning, snakket meget om at vi er blevet kastet tilbage til det vi vil
kalde år nul, det er ikke bare os der er det, mange andre foreninger, har det på samme måde, har vi
hørt, nogle har mistet medlemmer det er snart alle foreninger, også Museumsforeninger samt
Arkiver.
Visborg Arkivet er stadig nedpakket, men er opbevaret henne i Skolestuen på en forsvarlig måde.
Det er lykkedes os at få en aftale med Bjarne Alberg, som er en gammel Visborg borger, han er ved
at gennemgå hele Arkivet for at få et indblik på hvad der findes deri. Alt der ikke er relevant for
Visborg sorterer han fra og det skal så kigges efter af vi andre om hvad der så skal ske med det.
Bjarne har en stor viden om Visborg, så vi håber på at trække på hans viden ved henvendelser om
Visborg.
Vi håber hermed, at dette år bringer os sikkert og videre frem mod flere medlemmer,
arrangementer, vi forsøger at få stablet 2 arrangementer på benene inden sommerferien.
Vi skulle jo gerne have den sidste plads besat i bestyrelsen, og gerne et par stykker mere frivillige på
Arkivet, det har vi behov for.
Med sidste nummer af Gammelt Nyt, sendte jeg er brev med ud, hvor jeg gjorde opmærksom på, at
hvis vi skulle blive ved med at være med i dette blad, måtte vi snart til at have noget materiale
tilsendt, ude fra medlemmerne, det var lidt i en dundertone, men det gav pote, så her til det blad
der udkommer i foråret, har vi fået en del mere stof end sædvanligt, der er stof nok til det næste
blad der kommer til efteråret, så det var da positivt med en lille opsang. Vi vil stadig gerne have
mere stof, og det må gerne være noget fra perioden 1945 til 2000, de mennesker der kan huske den
første periode, er jo ved at være oppe i årene, så derfor gerne noget nyere, vi bliver jo ældre alle
sammen, så kom endelig med noget af det I har på hjertet, og gerne ville fortælle. Små anekdoter
tager vi gerne imod, de er altid velkomne.
Jeg har også selv materialer til en 8 til 10 sider som kommer med når der er plads til dette.

Dette var mine ord for året 2021, så er der nogle der har nogen spørgsmål til min beretning, ja så
spørg bare løs.
Dennis Lybech

3. Aflæggelse af regnskab
Hans Henrik Rasmussen gennemgik regnskabet.
Der blev stillet enkelte spørgsmål. At overskuddet er på 79.530,56 skyldes at kr. 17.000 kommer fra
Visborg Arkiv, som Lokalarkivet her i Hadsund har overtaget. Kr. 25.000 er øremærket til bogen om
Modstandsfolk. Sponsorater fra Spar Nord kr. 15.000 og Mariagerfjord Kommune kr. 10.000.

4. Forelæggelse af budget
Budget blev også gennemgået.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6. Fastsættelse af kontingent for 2023
Det blev vedtaget, at der ingen stigning bliver i 2023 så kontingent bliver uændret
Personlig kr. 150,- familie kr. 200,- og firma kr. 500,- årlig.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
Hans Henrik Rasmussen og Pia Karstens var på valg og ønskede at stille op igen.
De blev begge genvalgt. Vi har i 2021 manglet et bestyrelsesmedlem. Ketty Overgaard
ønskede at komme i bestyrelsen, og hun blev valgt ind, så vi nu er 5 medlemmer.
Dennis Lybech, Hans Henrik Rasmussen, Christian Hagelskjær, Ketty Overgaard og Pia
Karstens.
Valg af 2 suppleanter
Der blev ingen suppleanter valgt.

Valg af revisor

Jørn Ivan Jensen var på valg og blev genvalgt.
Revisorer er Ronny Thomsen og Jørn Ivan Jensen

8. Eventuelt
Der blev serveret kaffe/te og kaffe. Generalforsamlingen sluttede ca. 21.30.

Pia Karstens
Referent

