
Generalforsamling i Hou 

lokalhistoriske Arkiv 

 

Hou lokalhistoriske Arkiv afholder ordinær generalforsamling 

Onsdag den 20. april 2016 kl. 19 i Hou Hallen 

I forbindelse med generalforsamlingen fortælles der om arbejdet 

med at lave en tidstavle, og nogle af deltagerne i projektet fortæller 

om nogle af de historier de er stødt på i forbindelse med arbejdet. 

De frivillige, der arbejder med at registrere tekster og billeder, 

fortæller også om deres arbejde, og om hvordan man kan søge 

oplysninger på internettet. 

14.04.2016/Karen Rasmussen  



INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2016 
 

Vi afholder den årlige Generalforsamling den 20. april kl. 19.00 i Hou Hallen  

 

Program: 

 

1. Vi vil fortælle nogle af de Houhistorier, som er indsamlet i det forgangne år og demonstrere hvordan 

vi digitaliserer dem og gør dem tilgængelig på nettet.  

Arbejdsgruppen er: Kirsten Mørk, Karen Holck, William Rathlou, Bente Schou, Gert Chrillesen, 

Kirsten Ehrhorn, Grethe Kristensen, Lisbeth Jensen, Karen Rasmussen, Vibeke Reinhardt. 

2. Vi vil fortælle om den onlineregistrering, som vi foretager af de indkomne arkivalier i Arkibas 

(Online program for alle lokalarkiver i Danmark), og demonstrere hvordan alle kan søge oplysninger 

på www.arkiver.dk. Arbejdsgruppen er: Hanne Rasmussen og Annelise Kurtzmann.  

3. Vi vil fortælle om nye tiltag 

4. Vi vil afholde generalforsamlingen iflg. vedtægterne 

  

Dagsorden for generalforsamlingen:  
 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Fremlæggelse af regnskab   

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Hanne Nissen og Karen Rasmussen, begge ønsker genvalg) 

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. (Mette Jacobsen og Holger Jensen, begge ønsker genvalg) 

7. Valg af 2 revisorer (Erik Damgaard og Kirsten Mørk, begge ønsker genvalg) 

8. Valg af 2 revisorsuppleanter (Palle Jensen og AnneMarie Christensen, begge ønsker genvalg)  

9. Indkomne forslag (indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen) 

10. Eventuelt  

 

Vi garanterer for en hyggelig aften, hvor vi vil beværte med kaffe og kage. 

 

På bestyrelsens vegne 

Gunhild Hoe 

Formand 

gunhildhoe@hotmail.com 

Askelunden 31, 8300 Odder 

 

31.3.2016 
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