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Kære medlemmer
2020 generalforsamling, Sammenslutningen af Lokalarkiver
Der indkaldes hermed til den 71. ordinære generalforsamling i Sammenslutningen af Lokalarkiver
lørdag den 3. oktober 2020 kl. 14.00 – 15.15
med registrering fra kl. 13.30. Generalforsamlingen finder sted på Hotel Park, Viaduktvej 28 i Middelfart. Dagsordenen for generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægternes § 5 stk. 3:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingens afholdelse
Forelæggelse og godkendelse af beretning
Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
Valg. På valg er:
a) Til styrelsen:
Svend-Erik Christiansen, Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv
Henning Sørensen, Dragør Lokalarkiv
Martin Philipsen Mølgaard, Skanderborg Historiske Arkiv
b) Som suppleanter:
Linda Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn, 1. suppleant
Kurt Risskov Sørensen, Østfyns Museer, 2. suppleant
c) Ekstern revisor:
revisionsKONTORET Fredericia-Vejle
v
/statsaut. revisor Kasper Toftegaard Winkler
d) Som kritisk revisor:
Hanne Skriver, Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv
e) Som revisorsuppleant:
Karin Suhr Rasmussen, Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv
8) Eventuelt
Alle opstillede kandidater til posterne modtager genvalg.
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I henhold til vedtægterne udsendes styrelsens skriftlige beretning med bl.a. revideret regnskab for
2019 fire uger inden generalforsamlingens afholdelse. Evt. forslag til generalforsamlingen herunder
forslag til vedtægtsændringer skal være os i hænde senest lørdag den 5. september 2020, som kan
sendes på sla@danskearkiver.dk. Vi beder dog venligst om, at evt. punkter fremsendes ugen inden,
så de kan distribueres sammen med styrelsens beretning.
Af praktiske årsager beder vi om tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding skal ske til sekretariatet online på www.danskearkiver.dk. Tilmeldingen åbner i uge 35.
På grund af corona-epidemien bliver årets generalforsamling og årsmøde en smule anderledes end de
forrige år. Det vil være større fokus på afspritning, afstand og hygiejne, hvilket er medvirkende til, at
det i år ikke vil være muligt at bytte arkivalier som tidligere – altså ingen arkivbutik. Samtidig tager
hotellet en række forholdsregler for at begrænse mulig smitterisiko. Vi kan endvidere risikere, at der
kommer begrænsninger på, hvor mange mennesker vi kan samles på hotellet. Derfor forbeholder
SLA sig retten til at sætte begrænsning på antallet af deltagere fra det enkelte arkiv til selve årsmødet, hvis det skulle blive relevant. I tilfælde af antalsbegrænsninger vil generalforsamlingen blive
livestreamet til andre lokaler på hotellet, så vores medlemmer stadig har mulighed for at deltage og
evt. stemme. Praktiske informationer om antalsbegrænsning vil blive meldt konkret ud, når tilmeldingen åbner på SLA’s hjemmeside.
Vel mødt på Park Hotel i Middelfart.
Venlig hilsen
Sammenslutningen af Lokalarkiver

Jørgen Thomsen
Formand
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