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Ejendommen er nedrevet for at give plads til motorvejen

Program for 2016

Program:
Tirsdag den 26. januar kl. 19.30 i Funder Kirkeby Forsamlingshus
Generalforsamling ifølge vedtægterne
Dagsorden for Funder Lokalhistoriske Forenings
generalforsamling den 26. januar 2016:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse:
(a) formand (på lige årstal)
(b) bestyrelsesmedlemmer
(c) bestyrelsessuppleanter
(d) revisorer
(e) revisorsuppleant
8. Valg til FLF - Forlag:
(a) forlagsleder
(b) revisorer
(c) revisorsuppleant
9. Evt.
Bestyrelsen (* er på valg den 26. januar 2016) :
Hans Løkke*
Jytte G. Bundgaard*
Villi Hansen*
Inger Buchreitz
Inge-Lise Hesel
Nels Peter Jensen*
Annelise R. Sørensen
Bjarne Steen Jensen

formand
næstformand
kasserer
sekretær
best. medlem
suppleant
billedarkivar
billedarkivar

tlf. 40318536 hans.lokke@c.dk
tlf. 86851481
tlf. 86851206
tlf. 86851128
tlf. 86851003
tlf. 86851143
tlf. 40319680
tlf. 86851209

Alle medlemmer, som har indbetalt kontingent i 2015, har stemmeret på
generalforsamlingen.
Da formanden og næstformanden udtræder af bestyrelsen, og da
bestyrelsen ikke har kunnet finde medlemmer som ønskede at modtage valg,
er der ikke udarbejdet et program for 2016.
Bestyrelsen indstiller derfor at der ikke betales kontingent for 2016.
Såfremt dette vedtages af generalforsamlingen, kan evt. forudbetalinger af
kontingent blive tilbagebetalt.
Funder Lokalhistoriske Forenings arbejde med indsamling af billeder og
andet materiale og scanning af disse vil fortsætte. Desuden vil Funder
Lokalhistoriske Forenings forlag (FLF Forlag) fortsætte i det mindste i den
kommende 2-års periode.

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Annelise Rahbek
Sørensen og Bjarne Steen Jensen:
Billeder fra Funder
Funder Lokalhistoriske forening er i gang med at digitalisere sin
store samling af billeder. I foredraget ser vi et udvalg af billeder
med huse, steder og personer, og der bliver lejlighed til at bidrage
med egne oplysninger og erindringer.

Besøg vores hjemmeside www.Funder-Lysbro.dk

