Frederikssund Historiske
Forening
Generalforsamling 2019
Sted og tid

Elværket.
Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19:30.

Dagsorden

Referat

1.
Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Aase Knudsen, og det blev vedtaget.

2.
Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Rasmus Olsen, og det blev vedtaget.

3.
Bestyrelsens beretning
ved formanden

Peter fremlagde bestyrelsens beretning. Ernst vil senere fortælle om
medlemskort. Beretningen godkendt.

4.
Fremlæggelse af det
reviderede regnskab
for 2018

Ernst fremlagde det reviderede regnskab for 2018. Regnskaber blev
uddelt. Regnskabet godkendt.

5.
Fremlæggelse af
budget for 2019

Ernst fremlagde budgettet for 2019, og det blev godkendt.

6
Fremlæggelse af
kontingent for 2020

7.
Indkomne forslag

Ernst foreslog uændret kontingent. Dette blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

8.
Valg af
Der blev foretaget valg af nedenstående bestyrelsesmedlemmer.
bestyrelsesmedlemmer
 Peter. Modtog genvalg, blev genvalgt.
 Inge Birthe. Modtog genvalg, blev genvalgt.
 Rasmus. Modtog genvalg, blev genvalgt.
 Michael. Modtog genvalg, blev genvalgt.
 Preben, bestyrelsessuppleant. Modtag ikke genvalg. Karin
Christensen blev valgt.
 Vibeke, revisor. Modtag genvalg, blev genvalgt.
 John, revisorsuppleant. Modtag genvalg, blev genvalgt.

9.
Eventuelt

Peter fremlagde planer for det nye år. Program for foredragene blev
hurtigt planlagt. Foredragsoversigt uddelt. 7 foredrag igen i den
kommende sæson.
Knud laver ikke længere medlemsblad. Peter og Rasmus overtager i
første omgang. Ønske om at medlemmer og Lokalarkivet bidrager med
artikler.
Ønske om at minde Morian Hansen.
Medlemskort. Færgegården ikke længere med. ROMU har givet tilbud
om kollektivt køb. Vi takkede nej. Reduceret pris kan fås på museet. Vi
laver et medlemskort, som sendes ud med Medlemsblad nr. 2/2019.
Der arbejdes på efterårsturen. Meget succesfuldt samarbejde med
Skibby.
Medlem Per: Indlæg til bladet behøver ikke være lokalhistoriske.
Medlem: Spurgte til om gratis adgang på museet nu er væk. Michael
svarede, at det koster 45 kr. Peter supplerede med, at man på
museumskortet til 100 kr. kan tage en gæst med.
Medlem Ebbe: Hvilke museer dækker kortet? Peter svarede, at det ikke
var alle museer under ROMU. Fortsat rabat i museumsbutikkerne.
Derudover uvished om hvilke museer, der hører under kortet. Der blev
talt om Jyllinge og Lejre museer bl.a.
Medlem Anny: Idé til foredrag vedr. gamle kort over Frederikssund.
Medlem Per: Spurgte til købmandsforretning, stadig gratis indgang.

Medlem: Spurgte til bogsalg og postkortbog. Peter svarede, at de 200
stk. af bogen er solgt. Der blev spurgt til øgenavnebog, Peter arbejder
på den. Ernst supplerede med, at postkortbogen har givet 2200 kr. i
overskud. Der blev spurgt til, om bogen skal genoptrykkes. Peter
svarede, at vi passer lidt på med at etablere lagre af vores udgivelser.
Peter fortalte om bogsalgsaftale med bibliotekerne vha. MobilePay.
Denne løsning er ikke på plads endnu, men der arbejdes på det.
Medlem Anny: Idé om salg via Elværket og opslagstavlen.
Aase takkede for god ro og orden.

Referat godkendt af Aase Knudsen på generalforsamlingen.
Referat af Rasmus Olsen
Renskrevet, Frederikssund den 26. marts 2019.

