
Hadsund Museumsforening og Lokalhistorisk Arkiv 
 
Generalforsamling på Museet torsdag 17. juni 2021 kl. 19.00 
 
Generalforsamlingen er normalt sat til at være i marts, men grundet Cocid-19 kunne den først gennemføres 
her i juni måned. 11 deltog i generalforsamlingen. 
 
1. 
 
Formand Dennis Lybech bød de fremmødte velkommen. 
Just Christensen blev valgt som dirigent og Pia Karstens som referent. 
Den forsinkede generalforsamling var lovlig indvarslet og kunne gå i gang. 
 
2. 
 
Formanden aflagde beretning for 2020 
Januar startede stille op. Der blev holdt nogle bestyrelsesmøder samt i Arkivgruppen. 
Vi gennemgik Arkivets plan for det kommende år 2020. Vi havde planlagt flere fortællerværksteder i foråret 
og der var også forslag om, hvem der skulle fortælle til efteråret. 
2020 var 75 året for befrielsen, og hen over efteråret og vinteren havde vi arbejdet med en udstilling om de 5 
forbandede år – fortællingen om krigen 1940-45. Mange aftaler var faldet på plads. Vi fik fremstillet en plakat 
som symboliserer hverdagen i de 5 år. Sussie Ranch har malet en flot plakat. Birthe Overgaard var tov 
holder i en arbejdsgruppe, som bestod af Leif Ringkjær, Per Roth, Kurt Krone, Hans Henrik Rasmussen, Jan 
Vestergard og Dennis Lybech. Der skulle have været en udstilling på Butikscenteret fra april frem til 
september. Der var planlagt fakkeltog. En hovedtaler var på plads – Inger Støjberg havde lovet at holde 
talen. Mogens Jespersen ville også holde tale. Hadsund Skoleorkester skulle gå i spidsen for optoget. Alt var 
på plads til mindste detalje selv tilladelse fra Politi osv. Butikker i Storegade skulle pyntes med farverne blå 
og hvid og billeder af det daværende kongepar og med lys i vinduet. Det lykkedes os at få penge fra fonde til 
dette arrangement.  
Vi skulle have holdt generalforsamling i marts måned. Datoen var fastsat, men vi var ikke ret langt inde i 
marts måned, da vi fik restriktioner vedr. Covid19, og vi efterlevede selvfølgelig dem, og måtte udskyde 
generalforsamlingen og lukkede Arkivet ned. Restrektionerne blev lempet i maj måned, så vi skulle have 
generalforsamlingen afholdt. Det blev den 18. juni på Museet, og da der kun var tilmeldt 15, synes vi godt vi 
kunne afholde den. Ketty Overgaard var på valg og Christian Hagelskjær blev indstillet til valget af 
bestyrelsen og blev valgt uden modkandidat. Bestyrelsen konstituerede sig med Dennis Lybech som 
formand, Hans Henrik Rasmussen som Kasserer og næstformand. Pia Karstens som sekretær og Birthe 
Nørdam Andersen som ansvarlig for Arkibas. Christian Hagelskjær har fået ansvar for EDB. Vi har i Corona 
perioden fået mange ting, så der har været gang i oprydning i de perioder hvor vi har kunnet holde åben 
under Corona. Vi holdt sommerferie frem til midten af august. 
Skolerne startede op igen i maj måned og Formanden blev kontaktet af skolen, om der kunne fortælles om 
Hadsund by indenfor de sidste 100 år. Birthe Nørdam Andersen og Dennis Lybech lavede 3 byvandringer for 
5.-6. årgang, som var delt op i 3 grupper. Det blev til anekdoter og fortællinger om huse, gader, forretninger 
og fabrikker ned gennem byen til broen og det afsluttedes på Fiskerihavnen. Det blev en succes. Der kom 
også henvendelse fra 0 klasserne som gerne ville høre om forretninger i byen i 1950’erne. Den tidligere 
borgmester Karl Christensen blev kontaktet og han tog med ud på skolen og fortalte om butikkerne den 
gang. Også det var en succes.  
Arkivet startede op igen. Nu var der jo restriktioner om mundbind og afstand, og da lokalerne på Arkivet er 
ret små, delte vi os op med fire som arbejdede tirsdag formiddag og 4 tirsdag eftermiddag. En arbejdsplan 
blev udarbejdet og der bliver indtastet i Arkibas, ryddet op i arkivalier og pakket ned i kasser med bøger og 
andet som skal til opbevaring andet sted på Museet. Så kom der igen restriktioner og Arkivet lukkede atter 
ned. 
I november fik Bestyrelsen henvendelse fra Mariagerfjord Kommune om Arkivet i Visborg. Der var ingen 
aktivitet, og Kommunen kunne ikke blive ved mad at betale huslejen til Husfliden. Kunne og ville vi overtage 
Arkivet i Visborg? Vi sagde ja, og havde med Jens Lykke fra Kommunen. Visborg Arkiv blev flyttet til 
Hadsund. 



De foredrag som vi skulle have haft i foråret 2020 blev flyttet til efteråret. Desværre blev de også aflyst på 
grund af Corona. Nu er det langt om længe lykkedes med et af foredragene – Hitlers fotograf som kommer til 
september 2021. 
Hen over 2020 fik vi mange opkald om forskellige opgaver. Nogle blev løst på kort tid, andre ligger endnu og 
venter på vi kommer i gang igen efter sommerferien. 
Marianne Andersen, Birte Overgaard og Lars Sølgaard har arbejdet på at udgive en bog om 
modstandsfolkene her fra området. Birte Overgaard har også arbejdet på en fortælling om gaderne i 
Hadsund. Om den kommer i bogform, vides ikke endnu. Det tager vi stilling til senere. 
Ja nu er vi jo 3 måneder forsinket med generalforsamlingen og der er næsten gået et halvt år uden den store 
aktivitet. Det er vi jo utrolig kede af. Vi vender tilbage til august med fornyede kræfter og gerne med et par 
stykker mere til at give nogle hjælpende hænder. Der er nok at tage fat på. 
Slægtsforskerne er stadig interesseret i at fortsætte, men det har været lidt af en udfordring med Internettet 
her i huset. Der skal arbejdes på at få det løst. 
I efteråret 2020 ansøgte vi om penge til en ny bærbar computer og overheadprojektor, som kunne bruges 
ude i byen ved Open by Night arrangementer osv. Tanken med dette, er at vi kan forefindes på 
Butikscenteret, hvor vi vil vise gamle film og billede fra byen og området, for at skabe kontakt med nye 
potentielle medlemmer. Vi har fået tilsagn fra Butikscenteret, at vi gerne må være der.  
 
3.+4. 
Regnskabet blev godkendt. Der var ikke lavet et budget og det blev kommenteret og taget til efterretning. 
 
5. 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
6. 
Man vedtog at kontingent er uændret for 2022 
 
7. 
Valg til bestyrelse: 
Dennis Lybech var på valg og ønskede genvalg og blev valgt. 
Birthe Nørdam Andersen var på valg, men ønskede ikke genvalg. 
Hans Henrik Rasmussen, Christian Hagelskjær og Pia Karstens fortsætter i Bestyrelsen 
De er på valg i 2022.  
Suppleant er Birte Søndergaard. 
 
Valg af revisorer: 
Ronny Thomsen er på valg og ønskede genvalg og blev valgt 
Jørn Ivan Jensen fortsætter som revisor. Er på valg i 2022. 
Revisorsuppleant blev Lene Grønbech Knudsen 
 
Dirigenten og formanden takkede for i aften. 
Derefter var der kaffe og kage og snak. 
 
Referent 
Pia Karstens 
Hadsund 29.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
  


