Seest Lokalhistoriske Forening
Referat fra Generalforsamlingen afholdt i sognehuset den 14. sept. 2020 med
følgende dagsorden:
Punkt 1
Valg af dirigent:
Gunnar Storm Thomsen blev valgt som dirigent.
Punkt 2
Beretning:
Beretningen blev læst op af Jørgen Hansen og godkendt.
Punkt 3
Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget:
Regnskab og budget blev læst op af Tove Poulsen godkendt.
Punkt 4
Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
Punkt 5
Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 2021:
Kontingent uændret i 2021.
Punkt 6
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
På valg var Preben Søegaard og Erling Poulsen.
Preben Søegaard modtog genvalg, Erling Poulsen modtog ikke genvalg.
Ny i bestyrelsen blev Ulla Søegaard.
Punkt 6a
Valg af 2 suppleanter for 1 år:
På valg var Anette Astrup og Jørgen Hansen, der begge modtog genvalg.
Punkt 6b
Valg af revisor og revisor suppleant:
På valg var Tove Pedersen og Jeanette B. Rasmussen, der begge modtog genvalg.
Punkt 7
Evt.:
Div. forslag fra medlemmerne blev noteret ned til senere behandling af bestyrelsen.

Generalforsamlingen havde samlet 46 medlemmer. Div. restriktioner, pga. koronaen,
kunne hermed overholdes da sognehusets bestemmelser var max 48 personer.
Fra bestyrelsens side blev rettet en stor tak til medlemmerne for den store opbakning
gennem sæsonen og til de mange enkelt personer, der havde bidraget på den ene eller
den anden måde.
Bestyrelsen takkede ligeledes Erling Poulsen for de otte års indsats for foreningen.
Der blev lagt vægt på, at han var foreningens første formand, som senere blev afløst
af Arne Hansen. Ligeledes blev der lagt vægt på hans lune og gode kammeratskab.
Ulla Søegaard blev budt velkommen med en kommentar om ’bliver du lige så aktiv i
bestyrelsen, som du normalt er i sognehuset, kunne Arne og Jørgen snart gå på
pension’. Der var chokolade til pigerne i køkkenet for deres altid gode service og en
flaske til Gunnar Storm for dirigentposten.
Der blev vist billeder og film fra mindehøjtideligheden i præsteskoven, hvortil Knud
Sørensen spillede de to melodier, der blev sunget ved mødet i præsteskoven
Næste arrangement er den 2. nov. i sognehuset, hvor Torben Falck kommer og
fortæller om tyskernes ”Sikringsstilling Nord” tværs gennem Sdr. Jylland.

