
GrindstedArkivet: 
Generalforsamling den 17. marts 2022 i kl. 19.00 i 10-klassecentret. 
 

1. Valg af dirigent: 
 
Per Knudsen blev valgt med akklamation. 
 

2. Formandens beretning for det forgangne år. 
 
FH aflagde beretning for 2021 vedr. bestyrelsesarbejdet samt Arkivets drift og konkluderede, at 
Arkivet i 2021 på trods af corona havde bevaret sin betydning i lokalområdet, samt at 2021 har været 
et år med begrænset aktivitet. 
Beretningen blev godkendt og vedlægges som bilag. 
 

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet.    
 
Det reviderede regnskab blev fremlagt og gennemgået af MS. 
Årets resultat udgjorde et overskud på kr. 11,802,23 med en beholdning på kr. 30.705,71 pr. 31/12 
2021. 
MS bemærkede, at der var ydet en gave kr. 2.000,00 af Ingemann Vadsholdt. 
Regnskabet blev godkendt. 

 
 

4. Kontingent. 
MS foreslog, at kontingentet fastsættes uændret til kr. 100,00. 
Forslaget blev godkendt. 
 

5. Indkomne forslag. 
 
Ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Efter vedtægterne skal i ulige år vælges 3 til bestyrelsen for 2 
år. På valg er Carsten Sander Christensen, Mathias Stensgaard og Finn Hauge Hansen. Alle 
modtager genvalg. 
Alle blev genvalgt. 
 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Janne Pedersen og Kirsten Revsbech genopstiller som hhv. 1. 
suppleant og 2, suppleant. 
Janne Pedersen og Kirsten Revsbech blev genvalgt. 
 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Linda Nielsen og Jens 
Hansen som revisorer samt revisor-suppleant Jette Poulsen. 
Linda Nielsen, Jens Hansen og Jette Poulsen blev genvalgt. 
 
 

9. Eventuelt. 
Der blev stillet spørgsmål vedrørende Arkivets åbningstider. 
Generalforsamlingen afsluttedes med musikalsk indslag med ”Grindstedsangen” med Aksel 
Fredensborg på klaver. 
I forlængelse heraf var der fortælleaften med tidligere borgmester Ib Kristensen om hans vej i politik 
”Fra entreprenør til borgmester”. FH takkede Ib Kristensen for et spændende og levende foredrag. 
 
 

Efterfølgende Konstituering af bestyrelsen. 
Bestyrelsen konstitueres med Finn Hauge Hansen som formand, Carsten Sander Christensen som 
næstformand, Mathias Steensgaard som kasserer, Christen Storgaard som sekretær og Kirsten Hammershøj 
som menigt medlem. 
 


