Lokalhistorisk Forening for Taars og Omegn har afholdt generalforsamling den 1. marts og
efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde den 8. marts.
Generalforsamlingen blev afholdt i kantinen på Tårs skole.
Arkivleder Erik H. Larsen havde besluttet at stoppe sit arbejde i bestyrelsen og på arkivet efter
mange års virke. Gert Storgaard havde ligeledes valgt at stoppe sit virke i bestyrelsen efter nogle
års aktiviteter og særdeles gode inputs for foreningen. Tage Thomsen trådte ud af bestyrelsen den
1. februar i år og blev afløst af Erik Møller. Arne Lilholt der, efter eget ønske, i mange år ”kun” var
suppleant, havde også besluttet at stoppe sit ellers meget aktive virke på arkivet.
Til bestyrelsen blev Børge Kallehauge genvalgt. Nyvalgte blev Kurt Jensen og Mogens Gade.
Bent Christiansen blev valgt til suppleant. Derudover skulle der vælges en suppleant for 1 år i
stedet for Erik Møller, der indtrådte i bestyrelsen den 1. februar og her blev Vagn Pedersen valgt.
Erik H. Larsen og Arne Lilholt har i mere end
10 år arbejdet sammen med registrering af arkivalier og billeder i arkivprogrammet ARKIBAS.
Dette arbejde fik de meget ros for samt en stor
tak af foreningens formand. De har registreret
størstedelen af samtlige arkivalier på lokalhistorisk arkiv og har brugt mange frivillige
timer på dette store og uvurderlige projekt.
Kassereren fremlagde et pænt regnskab med et
stort plus på bundlinien, så sammenfattet med
foreningens succes’er ved arrangementer og en
stor medlemstilvækst har 2011 været et godt år.

Erik H. Larsen og Arne Lilholt i fuld gang på arkivet.

Ved det efterfølgende konstituerende møde kom bestyrelsen til at således ud: Børge Kallehauge
blev ny formand, Jørn Nørgaard fortsætter som næstformand, Poul Andersen fortsætter som
kasserer. Kurt Jensen blev valgt som sekretær og Preben Mørch blev ny arkivleder. Erik Møller
varetager opgaven udklip. Bestyrelsesmedlem Mogens Gade og suppleanterne Bent Christiansen
og Vagn Pedersen deltager i de øvrige opgaver i foreningen og på arkivet. Det blev besluttet, at
nogle af opgaverne skal moderniseres, bl. a. udklip og protokolføring som fremover bliver digitalt
samt nyheder og artikler lægges ud på hjemmesiden loktaars.dk.
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