Viborg-Fonden
Generalforsamling
Tid:
20. maj 2015
Sted: Daugbjerg Mølle

Referat
Pkt. 1 Valg af dirigent
Hans Krongaard blev valgt.
Pkt. 2 Beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
Siden sidste generalforsamling på Viborg Katedralskole har der kun været enkelte åbne
arrangementer for fondens medlemmer.
En bronzeplade for filmkunstneren Benjamin Christensen var planlagt opsat på Nytorv men
fejl i den støbte tekst udsatte arrangementet. Pladen vil blive opsat ved en senere
lejlighed.
Fondens traditionelle opsætning af mindeplader er herved midlertidigt sat i bero. Allerede
opsatte plader søges sikret mod nedtagning. Pt. savnes to plader og en plade har fonden
selv tilbagekaldt.
Viborg Kommunes projekt "Tilgængelighed i den historiske bykerne" blev omtalt og rost.
Fondens deltagelse i Bruunshåb Papfabrik blev omtalt.
Viborg Kommunes Arkitekturpolitik blev omtalt og rost. Fonden har været inddraget i
arbejdet og er efterfølgende inddraget i nogle af kommunens bygningsbevaringssager i Sct.
Mogens Gade og Navnløs, Signalposten på baneterrænet i Viborg.
Ved den afholdte offentlighedsfase vedr Lasse Winsløws tidligere bolig ved Søndersø/Øster
Teglgaardsvej, valgte fonden at indsende høringssvar vedr. krænkelse af
søbeskyttelseslinjen.
Fonden har en hvervebrochure under udarbejdelse ligesom en hjemmeside søges
etableret.
Blandt kommende arrangementer ønsker fonden afholdt et offentligt møde med deltagelse
af Landsforeningens formand Peter Hee, Arkitektforeningen og Viborg Kommune. Alle de
nævnte tilslutter sig initiativet. Vi skal blot finde tid og sted.
Beretning godkendt.
Pkt. 3 Årsregnskab
Foreningens kasserer fremlagde foreningens årsregnskab
Godkendt.
Pkt. 4 Budget
Foreningens kasserer fremlagde budget.
Forslag om kontingentforhøjelse på 50 kr. ikke godkendt.
Budget godkendt.
Pkt. 5 Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
Pkt. 6 Valg af bestyrelse
På valg Hans Langballe, Ole Degn og Bjarke Danvig.
Alle genvalgt
Supplerende blev valgt Brian Wiborg.
Som suppleant blev genvalgt Susanne Langballe og Paul Cubel.

Pkt. 7 Valg af revisor og revisor suppleant
Knud Erik Lund genvalgt
Rosa Rohrberg genvalgt
Pkt. 8 Evt.
Fra salen blev anbefalet en øget formidling af fondens aktiviteter. Dels ved off.
arrangementer og dels ved etablering af en hjemmeside.
Mødets dirigent kunne herefter erklære generalforsamlingen afsluttet.
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