Referat af forsinkede generalforsamling HARJA
d. 5/9 2020 i Arkæologiens Hus, Odense kl. 12.30
Deltagere: Eigil Nikolajsen, Glenn Abramsson, Michael Mortensen, Per Nielsen, Jens Kjærgaard, Eva
Therkelsen og Alice Amlund.
Afbud: Michael Nielsen, John Kristensen
Referent: Per Nielsen
Der var fremødt 26 medlemmer.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
a. Valg af ordstyrer: Svend Amlund.
b. Formandens beretning: Formanden beklagede den forsinkede generalforsamling, der ligesom mange
andre af foreningens arrangementer har været udsat siden marts pga. Covid-19.
Beretningen satte fokus på året 2019, og formanden gennemgik foreningens aktiviteter gennem året,
foredrag, udflugter, møder i interessegrupperne etc. ”Fynboer & Arkæologi” blev fremhævet som et
foreningsaktiv, der når ud til alle medlemmer. En ny udstilling i oldsagssamlingen er under opbygning og
biblioteket er nu så langt fremme, at det kan tilbyde udlån til medlemmerne. Foreningens hjemmeside
fungerer igen efter en omstrukturering. Foreningen er aktivt til stede på Facebook. Sidst, men ikke mindst,
nævnte formanden, at HARJA, nærmere betegnet foreningens næstformand, i april modtog
dannebrogsordnen.
Beretningen blev godkendt.
c. Regnskab: Kassereren oplyste, at foreningen pt. har 226 medlemmer, hvoraf 35 dog stadig mangler at
betale kontingent. Foreningen har i 2019 haft indtægter på 49.967 kr. og udgifter på 56.068 kr. Det giver et
underskud på 6.101 kr. Men det skal sammenholdes med, at foreningen har aktiver for 172.891 kr.
Regnskabet blev godkendt.
d. På valg er:
Bestyrelsen
Glenn Abramsson. Genvalgt.
John Kristensen ønskede ikke genvalg. Eva Therkelsen blev valgt.
Michael Mortensen. Genvalgt.
Suppleanter
Alice Amlund. Genvalgt.
Eva Therkelsen rykker op til en bestyrelsespost. Jess Kolmos blev valgt som suppleant.
Bilagskontrollanter
Ole Blaabjerg. Genvalgt.
Helge Langkilde Rasmussen. Genvalgt.
Bilagskontrollantsuppleant
Svend Amlund. Genvalgt.
e. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen fremsatte forslag om en vedtægtsændring, således at generalforsamlingen ikke som nu skal

afholdes senest 31. marts, men ændres til at generalforsamlingen skal afholdes senest 30. juni.
Helge Langkilde gjorde opmærksom på, at man skulle sikre sig, at det ikke kom i konflikt med fristen for
aflevering af regnskab til kommunen. Kassereren kunne oplyse, at det gjorde det ikke.
Forslaget blev vedtaget.
f. Fastsættelse af kontingent: Uændret.
g. Vedtægtsændringer: Behandlet under punkt e.
h. Eventuelt:
Erik Pedersen spurgte, om der var planer om arkæologiske aktiviteter, f.eks. sommerlejr, målrettet børn.
Formanden oplyste, at det var med i aktivitetsplanerne for jubilæumsåret 2021 i form af en udgravningslejr
for børn og børnebørn.
Formanden forsatte med at orientere om planerne for jubilæumsåret, der bl.a. omfatter en udstilling af
foreningens første formand Anders Jægers oldsagssamling samt udgivelsen af en jubilæumsbog om glæden
ved arkæologi. Formanden opfordrede medlemmerne til at bidrag til sidstnævnte med korte beretninger
om særlige oplevelser med arkæologien.
Per Nielsen supplerede med at fortælle om den planlagte jubilæumstur til Letland i juni 2021.
Eva Therkelsen gjorde opmærksom på, at søndag den 4. oktober afholder Danske Amatørarkæologer
årsmøde på Møntergården i Odense, og Harjas medlemmer er velkomne til at deltage.

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde HARJA
d. 5/9 2020 på Tåsinge Museum kl. 14.45
Deltagere: Eigil Nikolajsen, Glenn Abramsson, Michael Mortensen, Per Nielsen, Jens Kjærgaard, Eva
Therkelsen og Alice Amlund.
Afbud: Michael Nielsen, Jess Kolmos
Referent: Per Nielsen
Efter generalforsamlingen samledes bestyrelsen for at konstiturere sig
Eigil ønskede at afgive formandesposten, men lovede til gengæld fremover at bistå bestyrelsen med alt.
Formand: Eva Therkelsen
Næstformand: Glenn Abramsson
Kasserer: Michael Mortensen
Sekretær: Per Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Jens Kjærgaard
Bestyrelsesmedlem: Michael Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Eigil Nikolajsen
Suppleant: Alice Amlund
Suppleant: Jess Kolmos

Næste bestyrelsesmøde: lørdag den 3. oktober kl. 10 i Arkæologiens Hus.

