
Sammendrag af referat fra: 

Ordinær Generalforsamling 
5. November 2016 kl.1200 
Niels Ebbesens Venner 

 
De fremmødte forsamledes langsomt ved Niels Ebbesens statue kl. 11.30.  
Byrådsmedlem Steen Bundgaard talte på byens vegne og meddelte bl.a., at han som 
skolelærer  ofte omtalte Niels Ebbesen overfor eleverne og i tids sammenhængen beskrev 
ham som frihedskæmperen Niels Ebbesen. 
Clifford Lossin havde forberedt mindebuketten med en løkke, og således kunne den efter 
 klatreturen nemt hænges på relieffet under statuen. 
Herefter begav forsamlingen sig til den smukke byrådssal, hvor Formanden Jan Fagerlund 
bød velkommen, og oplæste navnene på de medlemmer, der var gået bort i årets løb.  
Alle rejste sig og efter et minuts stilhed udtalte formanden et: Æret være deres minde!  
Formanden sendte derefter en række skrivelser rundt til medlemmernes underskrift. 
Skrivelserne var opmuntring og hilsen til medlemmer, som var forhindrede på grund af 
sygdom eller andet opdrag. 
Forsamlingen indledte som vanligt med en sang: Lang højere bjerge --- 
Derefter overraktes Niels Ebbesen Medaljen til Trine Adamsen Vindevoghel fra Den gamle 
By i Aarhus. Næstformanden Mogens Skjøth motiverede og påhæftede medaljen. 
Næstformanden motiverede derefter tømrermester Henrik Ehrenreich, som Niels Holst 
derefter påhæftede medaljen, hvorefter generalforsamlingen påbegyndtes efter 
vedtægterne med valg af dirigent. 
 

Punkt 1. Niels Holst blev foreslået og valgt.  
Punkt 2 aflagde en fyldig beretning om et afvekslende, indholdsrigt og spændende år 
(beretningen kan rekvireres). 
Punkt 3. Regnskab (blev omdelt) .Under dette punkt måtte formanden igen aflægge 
beretning, idet kassererposten stadig var ubesat. Aars-regnskabet for Niels Ebbesens 
Venner runder ikke de store summer. Det balancerede og blev akklameret. 
Punkt 4. Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 150 kr., hvilket forsamlingen 
modtog med tilfredshed. 
Punkt 5. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring i § 14 hvor skriftligt udgår, således at 
ordlyden bliver: ”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages 
varsel”, blev vedtaget. 
Punkt 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Genvalg af Mogens Skjøth 
og Franz Strehle. Som suppleanter valgtes Per Hjortshøj og Bodil Nielsen. 
Punkt 7. Valg af revisorer og revisor suppleant. Som revisorer valgtes Per Hjortshøj og 
Per Bach. Som suppleant Grace Arentoft. 
Under Eventuelt blev der foreslået et besøg i REGAN VEST, det vil bestyrelsen forsøge. 


