
Harjas generalforsamling d. 7. maj 2022  

Afholdt  kl. 12.30 i Skyttehuset, Svendborg 
Referent: Per Nielsen 
 

Der deltog 19 Harja-medlemmer i generalforsamlingen.  

Formanden bød velkommen i Skyttehuset. 

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer. Svend Amlund.  

2. Formandens beretning. Formandens beretning dækkede pga. den 

daværende coronasitiation kun perioden fra jubilumsfesten/årsmødet 

den 14/8 2021 og indtil nu. Formanden fremhævede jubilæums-

udstillingerne på de fynsker museer, specielt den på Odense Bys Museer i september 2021, hvor 

jubilæumsbogen blev præsenteret. Formanden gennemgik jubilæumsarrangementerne i det sidste halvår 

af 2021: busturen i Anders Jægers fodspor og seminaret Harjalogi for viderekomne (inklusiv Harja-kagen). 

Desuden blev foreningens månedelige foredrag samt Janus-dagen omtalt. Foreningens gruppeaktiviteter 

blev nævnt: oldsagsgruppe, detektorgruppe, stednavnsstudiekredsen etc.  

Formanden informerede om, at foreningens lager nu er flyttet fra Åsum til Gl. Korup. 

Formanden oplyste, at i februar -22 havde to af foreningens medlemmer hjulpet Svendborg Museum ved 

en nødudgravning i Ollerup. 

Foreningen blad ”Fynboer & Arkæologi” var også med i beretningen. Formanden efterlyste flere 

medlemsbidrag i bladet. 

Formanden glædede sig over støt stigende vækst i foreningens medlemstal og sluttede med at fremhæve, 

at foreningen Danske Amatørarkæologer holder årsmøde på Møntergården søndag den 8. maj. Harja har et 

kollektivt medlemskab af Danske Amatørarkæologer, og Harjas medlemmer kan frit deltage i denne 

forenings arrangementer. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Regnskab. Kassereren gennemgik og forklarede det omdelte regnskab. På grund af de mange 

jubilæumsaktiviteter viser årsregnskabet et underskud på 34.786 kr. Men det er ikke noget problem, da 

foreningen ved årskiftet havde en egenkapital på 133.268 kr. 

Kassereren kunne oplyse, at foreningen nu har 243 medlemmer, og tallet er stigende. Han tilføjede, at i 

forbindelse med sommerens udgravningeslejr i Kirkeby Vænge havde Svendborg Museum opstillet en 

informations- og udstillingsboks på torvet i Svendborg. Denne mini-udstilling nåede at få 6.500 besøgende 

og det gav også en del nye medlemmer. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Eva Therkelsen, genvalgt. 

Glenn Abramsson, genvalgt. 

Michael Mortensen, genvalgt. 



5. Valg af suppleanter. 

Alice Amlund, genvalgt. 

Jess Kolmos, genvalgt. 

6. Valg af bilagskontrollanter. 

Ole Blaabjerg, genvalgt. 

Helge Langkilde, genvalgt. 

7. Valg af bilagskontrollantsuppleant. 

Svend Amlund, genvalgt. 

8. Behandling af indkomne forslag. Ingen. 

9. Fastsættelse af kontingent. Uændret. 

 

10. Eventuelt. Torben Friis nævnte, at vi skal være glade for, at vi bor i et land som Danmark, hvor man frit 

kan gå med detektor, når blot man har lodsejerens tilladelse. 

Knud Ballesgaardoplyste, at jernalderlandsbyen ”Odins Odense” den 27/8 har en tur til Moesgaard, hvor 

Harjas medlemmer også er meget velkomne til at deltage. Man kan finde oplysninger om turen på Harjas 

hjemmeside. 

Lucy Bergström fremsatte et ønske om nye kaffemaskiner til klubhuset, men det havde bestyrelsen allerede 

bevilliget. 

Lucy spurgte også til, hvilke planer der er for at gøre adgangsforholdene til klubhuset handicapvenlige. 

Formanden svarede, at det er et temlig kompliceret spørgsmål. For det første er det ikke foreningens eget 

hus, og for det andet vil det være forbundet med betydelige udgifter at gøre klubhuset handicapvenligt. 

 


