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Referat af generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening for Lønstrup
og Omegn d. 17. marts 2022 i Borgerhuset på Sportspladsen i
Lønstrup
Formanden bød deltagerne velkommen og fortalte, at der er pr 1/3 var 84 betalende medlemmer,
hvoraf de 70 nu var mødt op til generalforsamlingen for at afgive deres stemme. Han pointerede, at
for at få stemmeret skal kontingentet være indbetalt senest d. 1. marts. Regnskabsåret følger
kalenderåret.
Dernæst blev to stemmetællere og en referent valgt. Stemmetællere: Jens Wulff Møller og Carsten
Bloch Sørensen samt referent: Birgitte Jensen.

1. Valg af dirigent
Foreningen foreslog Lars Østerstrand Mikkelsen fra advokat HjulmannKaptain. Et tidligere medlem
foreslog Johan Asmussen. Da der således var to kandidater til denne post blev der en skriftlig
afstemning.
Resultatet blev:
Stemmeseddel 1: 61 stemte på Lars Østerstrand Mikkelsen og 8 på Johan Asmussen. Derved blev
Lars Østerstrand Mikkelsen valgt
Lars Østerstrand Mikkelsen takkede for valget og opfordrede til god ro og orden.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde sin beretning og fortalte om et turbulent år i foreningen med
samarbejdsvanskeligheder, som blev uddybet under beretningen. Efterfølgende udspandt sig en del
spørgsmål og diskussion, hvorefter beretningen blev taget til efterretning.

3. Aflæggelse af revideret regnskab
Christen Sødergaard fremlagde det reviderede regnskab. Det havde været et todelt år, da Tove
Marquardsen var kasserer indtil eksklusionen d. 19. oktober 2021 og Bent Pedersen resten af året. I
forbindelse med revidereringen af regnskabet bad vores advokat Tove Marquardsen om at indlevere
regnskab, bilag etc til ham, Dette skete ikke. Vi prøvede selv at udfærdige et regnskab. Det samme
gjorde Tove og indleverede dette til revisoreren. I forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet,
fortalte Christen Søndergaard, at bestyrelsen ikke har set nogle af bilagene, og at de forøvrigt var
leveret tilbage fra revisoren til Tove I regnskabet er Tove underskrevet som arkiv- og projektleder og
Jytte Simonsen som kundemedarbejder Et medlem spurgte ind til, hvor revisoren var henne?
Medlemmet mente, at det var helt uhørt, at en revisor samtidig optræder som kundemedarbejder i det
pengeinstitut vi har. Her efter var der spørgmål til revidering af momsregnskabet og tildeling af
fondsmidler og hvor de optræder. Dernæst gennemgik Tove Marquardsen regnskabet og forklarede
punkterne. I det hele taget var der en del spørgsmål til momsregnskaberne. Momsudgifterne passer
ikke med beløbet af salg af bøgerne. Tove Marquardsen sagde, at det var revisoren, der havde regnet
forkert.
Inger Voetmann Møller foreslog følgende udtalelse til generalforsamlingen: "Generalforsamlingen
finder det utilfredsstillende, at det foreliggende regnskab ikke er udarbejdet af den siddende
bestyrelse.
Generalforsamlingen finder det ligeledes kritisabelt, at oplysninger og bilag ikke har været
tilgængelige og delt med alle medlemmer af bestyrelsen.
Generalforsamlingen må derfor godtage regnskabet, som det foreligger, men pålægger den til
enhver tid siddende bestyrelse fremover at være fuldt informeret og enige om de økonomiske
beslutninger, der træffes i foreningen".
Conny Lindholt bad om følgende blev taget til referat:
"I forhold til det udleverede reviderede regnskab rejser følgende spørgsmål sig: Hvorfor er det Tove
Marquardsen, der underskriver og tilsyneladende har lavet regnskabet, når bestyrelsen har
ekskluderet hende?
Hvorfor har bestyrelsen ikke set bilagene?
Det er meget uheldigt, at der har været en kasserer, der har kunne hæve af foreningens konti og
bruge af foreningens penge uden attestering af andre, fx formand.
Hvorfor reviderer og senere udeverer den på generalforsamlingen valgte revisor, Jytte Simonsen,
regnskab samt bilag til Tove Marquardsen?
Hvorfor underskriver Tove Marquardsen sig i regnskabet som arkiv- og projektleder?
Hvorfor arbejder Jytte Simonsen ikke videre med og reviderer det regnskab formanden har
indleveret, og som er udarbejdet i forhold til posteringerne fra foreningens konti?
Set i lyset af de senere års opstrammede regler og de tilsyn bankerne er underlagt jvf de skærpede
regler om hvidvask, virker det meget mærkeligt, at pengeinstituttet tillader, at deres medarbejder må

revidere regnskaber for de foreninger, der er kunder i banken. I vedtægternes §5 stk 9 skal der
vælges en revisor. I regnskabet optræder denne valgte revisor nu som kundemedarbejder i
Sparekassen Vendsyssel. Dernæst hedder pengeinstituttet nu retteligt Sparekassen Danmark.
Det, der står tilbage, er en stor gang rod og sammenblanding af kasketter i det hele ,og det er meget
uheldigt! I det fremlagte regnskab rejses der flere spørgsmål end der gives svar!
Normalt ville man ikke godkende et sådan regnskab, men dette vil kaste foreningen ud i en
ekstraordinær generalforsamling.
Da jeg ikke har tiltro til, at bilagene nogensinde vil blive udleveret, anbefaler jeg, at regnskabet
godkendes, således vi kan få åbnet op for foreningens fulde adgang til vore bankkonti og få
kommunen til at skifte låsen til arkivet.
Jeg anbefaler derfor, at generalforsamlingen således bakker op om bestyrelsens eksklusion af Tove
Marquardsen samt bestyrelsens øvrige forslag, således Tove en gang for alle kan blive lukket ned,
og vi kan komme videre med det lokalhistoriske arbejde i lokalområdet til glæde for os alle og ikke
mindst vore efterkommere.
Jeg vil gerne have ført disse ord ført til referat".
Conny Lindholt og Inger Voetmanns bemærkninger tages til efterretning og regnskabet godkendes.

4. Arbejdsplan, budget og fastsættelse af kontingent
Arbejdsplan
Christen Søndergaard fortalte, at vi vil fortsætte det store oprydningsarbejde som vi allerede har
iværksat, både når det gælder overblik over foreningens økonomi og åbning af foreningens bankkonti.
Dernæst skal der skaffes adgang til foreningens computer, maillister og e-mailkonto samt foreningens
facebookside. Når det gælder arkivet, vil vi snarest muligt gå i gang med at få reetableret vort arkiv.
Budget
På grund af den store medlemstilvækst i dette regnskabsår har vi fået en del flere penge. Vi venter på,
hvad den nye bestyrelse planlægger mht arbejdsprogram i det kommende år
Fastsættelse af kontingent
Medlemstilvæksten i år gør, at ikke er nødvendigt med en kontingentstigning. Det vedbliver derfor i
2023 med at være 100 kroner. Et medlem foreslog, at vi fremover sender opkrævninger ud.
Johan Asmussen bad om at få ført til protokols, hvor der i vedtægterne står, hvor der kan betales
kontingent.
Der var et overvældende flertal for, at kontingentet fortsætter med at være 100 kroner.

5. Arkivets beretning
Arkivet har været nedlukket siden Tove Marquardsen blev ekskluderet. Der har været et syndigt rod.
Dernæst har der under coronatiden været lukket ned på arkivet, men Tove Marquardsen har haft
adgang til at arbejde i arkivet. Der er i denne periode blevet indleveret arkivalier.
Beretningen tages til efterretning

6. Indkomne forslag
Christen Søndergaard fremstiller:
Generalforsamlingen godkender eksklusionen af Tove Marquardsen af foreningen, vedtaget af et
flertal af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde 19. oktober 2021 med virkning fra nævnte dato.
Eftersom dette forslag næsten er identisk med Johan Asmussens indsendte forslag, trak Christen
Søndergaard dette forslag.
Forslag 1 - stemmeseddel 2

Eksklusion

Johan Asmussen fremstiller:
Som medlem af Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og omegn ønsker jeg under henvisning til
vedtægternes §4 følgende forslag optaget på dagsordenen og behandlet på den generalforsamling,
der skal afholdes inden udgangen af marts 2022:
1. Kan generalforsamlingen godkende den eksklusion af Tove Marquardsen som
bestyrelsesmedlemmerne Christen Søndergaard, Birgitte Jensen og Bent Pedersen har besluttet –
JA eller NEJ?
(Jeg ønsker skriftlig afstemning om dette forslag)
Johan Asmussen motiverede derefter sit forslag om, hvorfor han mente, at Tove Marquardsen ikke
burde ekskluderes. Han bad derfor om at få ført til referat, at kontingentindbetalinger i januar og
februar giver stemmeret til en generalforsamling. Han fandt det mærkeligt, at kontingentet var 100
kroner, og som gælder til det næste år.
Resultatet blev:
Ja: 58
Nej: 9
Blank: 3
Forslaget godkendes

Forslag 2 - stemmeseddel 3:

Mistillid

2. På grund af bedlutningen om ekskulsion af Tove Marquardsen udtaler generalforsamlingen
mistillid til bestyrelsesmedlemmerne Christen Søndergaard og Birgitte Jensen og Bent Pedersen.
De ønskes derfor ikke genvalgt.

Til ny bestyrelse opstiller - i alfabetisk orden efter fornavn - følgende kandidater: Bodil Rahder, Inga
Dreiberg, Johan Asmussen, , Karen Margrethe Poulsen, Lilly Buus Jørgensen, Thomas Nørgaard,
Tove Marquardsen
Gunvor Susanne Sunesen som suppleant
Resultatet blev:
Ja: 10
Nej: 52
Blank: 3
Forslaget forkastes
Forslag 3 - stemmeseddel 4:

Bemyndigelse til eksklusion

Christen Søndergaard fremstiller:
Bestyrelsen bemyndiges til ved simpelt flertal at afvise medlemskab eller at ekskludere et medlem,
hvis det skønnes at være i modstrid med foreningens vedtægter, eller at et fortsat medlemskab vil
være at anse som en væsentlig hindring for foreningens daglige virke.
Resultatet blev:
Ja: 44
Nej: 8
Blank: 9
Forslaget vedtages

Forslag 4 - stemmeseddel 5:

Tegningsret overfor Sparekassen Danmark

Christen Søndergaard fremstiller:
Generalforsamlingen bemyndiger den af bestyrelsen valgte kasserer til i forening med formanden at
tegne foreningen overfor Sparekassen Danmark.
Begrundelse:
For at udelukke fremtidige problemer med adgang til foreningens konti i Sparekassen Danmark.
Skal anses som en konsekvens af nedenfor anførte citat fra Sparekassens juridiske afdeling, dateret
22. december 2021
”En person kan dog alene gives ret til at disponere over en forenings konti, hvis personen er
tegningsberettiget eller meddelt fuldmagt af en tegningsberettiget, bestyrelsen i forening eller
generalforsamlingen. Vedtægterne for Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn (herefter

foreningen) indeholder ikke oplysninger om, hvem der kan tegne foreningen. På baggrund af de
oplysninger Sparekassen har fået udleveret om foreningen, kan foreningen derfor alene tegnes af
bestyrelsen i forening eller ved en generalforsamlingens beslutning.”
Resultatet blev:
Ja: 59
Nej: 2
Blank: 0
Forslaget vedtages

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
På valg er:
 Bent Pedersen – villig til genvalg
 Aase Sørensen – ønsker ikke genvalg
 Vakant

Christen, Bent og Birgitte foreslår:
 Bent Pedersen, Tage Sørensen, Per W Nielsen
Kandidaterne blev valgt.

8. Valg af suppleanter
1. supl: Vakant
2. supl: Vakant
Christen, Bent og Birgitte foreslår:
 1. supl: Asger Frydkjær
 2. supl: Per Hougaard

Kandidaterne blev valgt

9. Valg af revisor
Vakant

Christen, Bent og Birgitte foreslår:
 Conny Lindholt
Conny Lindholt blev valgt

10. Valg af revisorsuppleant
Vakant
Christen, Bent og Birgitte foreslår:
 Jørgen Jørgensen
Jørgen Jørgensen blev valgt

11. Eventuelt
Tove Marquardsen takkede alle, der havde bakket hende op og sagde buhha til dem, der ikke havde
bakket hende op. Hun havde været rigtig glad for at arbejde i foreningen.
Vibe Gro Falk opfordrede til at forsætte med at skrive i SVIF´fen om lokalhistoriske forhold.
Mette Marquardsen opfordrede generalforsamlingen til at huske på alt det gode Tove Marquardsen
har gjort gennem årene og ikke alt det grimme.
Sonja Hald rejste sig op og takkede Tove for, at hun har søgt penge hjem til madpakkehuset i
Sønderlev.
Mette Marquardsen bad om ikke at lægge bestyrelsens beretning op på hjemmesiden
Asger Frydkjær bad dernæst om ikke at lægge personstridigheder op på foreningens hjemmeside og
facebookside.
Conny Lindholdt opfordrede bestyrelsen til at rydde op på både hjemmeside og ikke mindst på
facebooksiden.
Niels Erik Simonsen spurgte ind til, hvor lang tid en eksklusion varede og fik svaret, at en eksklusion,
der er er foretaget, skal bringes op på en ny generalforsamling.
Til sidst takkede Christen Søndergaard dirigenten for hans store arbejde denne aften.

