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Referat fra generalforsamling i Bevaringsforeningen 
for Varde by og omegn den 3. juni 2021 

 
 
Kjeld Anker Esbersen bød velkommen til mødet, der i år blev holdt i Rådhussa-
len. Kjeld Anker fortalte lidt om brugen af lokalet i dagligdagen og indretningen. 
Generalforsamlingen har været udskudt nogle gange pga. coronaen, men nu var 
det heldigvis muligt at afholde den. 
 
 

1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Ib Ebbesen, som blev valgt. Han fastslog, at generalforsam-
lingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 
2. Godkendelse af dagsordenen: 

Forsamlingen godkendte dagsordenen. 
 

3. Bestyrelsens beretningen v/formanden 
Indsættes her 
 
4. Regnskab v/kassereren 

Det er museumsinspektør John V. Jensen, der formeldt er kasserer, men regn-
skabet blev fremlagt af Holger Grumme Nielsen. 
Regnskabet viste et lille overskud på knap 130kr. Overskuddet skyldes, at der er 
kommet lidt flere medlemmer i 2020 og overskuddet er fremkommet på trods af, 
at foreningen har brugt midler til nyt logo og hjemmeside. 
Foreningens egenkapital er nu på godt 79.000kr. Desuden kan det oplyses, at 
Poul Erik Bech har givet foreningen 50.000kr. fra den pulje, der hedder ”Hus-
numre og gadeskilte”, som skal bruges til at skaffe nye medlemmer.  
Kontoen ”Husnumre og gadeskilte” er en konto som Poul Erik Bech har overført 
til foreningen, men som han stadig selv har medbestemmelsesret over, hvad skal 
anvendes til.  
 
Regnskabet blev godkendt.  
 

5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsætter uændret. Dette blev godkendt. 
  

6. Valg:  
Til bestyrelsen: 
På valg er Jens Christian Holm og Poul Henning Bertelsen som ikke genopstille-
de. Desuden er John V. Jensen på valg, som genopstillede. 
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Side 2 

 

John V. Jensen, Holger Grumme Nielsen og Anne Grethe Sværke blev valgt til 
bestyrelsen.  

 
         Som suppleant til bestyrelsen: 

På valg er Lisbeth Rosendahl og Holger Grumme Nielsen. Da Holger Grumme Ni-
elsen blev valgt til bestyrelsen, stillede han ikke op til en suppleantpost. 
 
Valgt blev: Lisbeth Rosendahl. Da, der ikke blev fundet en ny suppleant gav ge-
neralforsamlingen fuldmagt til, at bestyrelsen kan finde et nyt medlem. 

 
 
Som revisorer 
Svend Kristensen stoppede efter 10 år som revisor. 
Gunnar Haltrup og Jens Christian Holm – blev valgt. 
 

7. Indkomne forslag: 
Der var ikke indkommet nogen forslag 
 

8. Evt. 
Det blev foreslået, at man inviterede en journalist med til foreningens aktiviteter 
for at få mere presseomtale.  
Kjeld Anker Espersen takkede Jens Christian Holm og Svend Haltrup for deres 
arbejde i hhv. bestyrelsen og som revisor. 
 
Efter generalforsamlingen holdt museumsinspektør John V. Jensen, et fint fore-
drag om Strandby Badehotel i Nymindegab og forfatteren Erich Erichsen. 
 


