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Generalforsamling i Foreningen Norden. Nordfyn Afd.
onsdag den 16. marts kl. 19.00 på Nordfyns Museum i Bogense
Bestyrelsesformand for Nordfyns Museum (s et 1920), Leo Jensen, og fungerende
daglig leder, Anders Myrtue, indledte a enen med en præsenta on af rammerne
for generalforsamlingen. Først et lbageblik på museets og lokalarkivets historie og
de vilkår et lokalmuseum fungerer under og dere er en beskrivelse af de tanker og
projekter, der er igangsat og på vej for museets frem d.
Generalforsamling - Dagsorden:
Velkomst ved formand Svend-Erik Errebo-Hansen
1. Valg af dirigent: Bent Møller valgt - godkendte dere er formalia
2. Valg af referent: Leo Jensen
3. Formandens beretning: Der blev gennemgået en række af årets små og store
begivenheder i foreningens regi. Der henvises l bestyrelsesberetningen.
4. Kassererens beretning: Kasserer Je e Fisker fremlagde regnskabet og
forklarede posteringerne. Der er 112 medlemskaber fordelt på personlige og
husstandsmedlemskaber. I alt 180 betalende medlemmer. Kon ngent er
uændret fra året før.
Kassereren nævnte, at en ansøgning l Nordfyns Bank om stø e l indkøb af
nyt telt l grilla en mv er imødekommet med kr. 2.500.
5. Forslag fra bestyrelsen: ingen
Forslag fra medlemmer: ingen indkommet
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var: Hanne Pedersen, Aksel Nielsen og
Leo Jensen – alle genvalgt
7. Valg af suppleant: Kenneth Clasen genvalgt
8. Valg af revisor: På valg var Inge Marcussen. Genvalgt
9. Eventuelt: Nu er der igen åbent for arrangementer i fuldt omfang og som
omtalt i bestyrelsesberetningen er der en del at indhente, som er blevet ramt
corona restrik oner mv. i de seneste to år.
Der var ligeledes en drø else i forlængelse af beretningen af hvordan vi om
muligt kan fastholde en form for udveksling og samvær med de øvrige
venskabsbyer, hvoraf kun Finland synes med samme ak vitetsniveau og
medlemstal som Nordfyn. Det er uvist om der bliver venskabsbytræf l
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e eråret, hvor der er valg i værtsbyen Vadstena.
Der blev drø et om ernundervisning kunne være et tema at drø e for
frem digt samarbejde. Kræver nok noget poli sk bevågenhed.
Udveksling mellem skoler, elever og lærere og kontakter i Norden – har ha
svære vilkår, da det ikke har været prioriteret. Et medlem fortalte om sine
erfaringer.
Der blev nævnt DANE, kunstnergruppen, der dligere har været på ophold i
Island. Et muligt lignende ophold i Norge (Svelvik/Drammen) i 2023 er under
bearbejdning.
Der blev drø et Foreningens Nordens nylige formandsski e og under hvilke
forhold, det valg er foregået.
Der serveredes e erfølgende kaﬀe, te og hjemmebagt kage og afrundedes
med en god snak mellem ﬂere af mødedeltagerne. Interesserede medlemmer
blev lbudt en tur rundt på museet.
Bogense, 29. marts 2022
Referent: Leo Jensen

