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23.02.2006

Ordinær generalforsamling
Tid og sted 23.02.2006, kl. 19.30, på Lundebjerggårdcentret
Formanden, Peter Thinghøj Christiansen, bød velkommen til de ca. 30 fremmødte
medlemmer.
Forløb

1. Valg af dirigent
På formandens forslag blev Knud Sørensen valgt. Der var ikke andre forslag.
Dirigenten takkede for valget og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
Beretningen omfattede bl.a. en gennemgang af årets arrangementer såsom foredragene
og busturen.
Foreningen har 223 medlemmer og fungerer godt med dette medlemsunderlag.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Kassereren, Aase Knudsen fremlagde det reviderede regnskab, der udviser et overskud
på knap 5.000 kr, som især hidrører fra foredragsindtægterne.
Regnskabet blev godkendt.
4. Valg til bestyrelsen
Vibeke Davids Hansen, Aase Knudsen og Ernst Vendelø var på valg. Vibeke Davids
Hansen og Ernst Vendelø var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog Annie Winther
som bestyrelsesmedlem. Der var ikke andre forslag.
Vibeke Davids Hansen, Ernst Vendelø og Annie Winther blev valgt.
Formanden takkede Aase Knudsen for hendes mangeårige arbejde i bestyrelsen og
udnævnte hende til æresmedlem af foreningen.
5. Valg af suppleant til bestyrelsen
Anny Fosborg var på valg. Hun var villig til genvalg og blev valgt. Der var ikke andre
forslag.
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6. Valg af revisor
Henry Hansen var på valg. Han var villig til genvalg og blev valgt.. Der var ikke andre
forslag.
7. Valg af revisorsuppleant
Niels Peter Darger var på valg. Han var villig til genvalg og blev valgt. Der var ikke
andre forslag.
8. Fastsættelse af kontingent for 2007.
Kassereren foreslog uændret kontingent (120 kr for par og 80 kr for enlige). Der var
ikke andre forslag og forslaget blev vedtaget.
9. Planer for det kommende år.
Formanden gjorde opmærksom på, at 2006 var udnævnt til renaissanceår, og at det
ville komme til at præge foredragene, men man havde i øvrigt ikke lagt sig fast på et
program. Det ville ske, når den nyvalgte bestyrelsen havde konstitueret sig.
Der vil muligvis blive arrangeret et forårsbesøg på Færgegården med rundvisning.
Foredragsdatoerne er fastlagt således: 05.10, 02.11, 30.11. 2006 (medlemsaften),
11.01, 01.02 og 22.02. 2007 (generalforsamling).
10. Forslag fra medlemmerne.
Der var ikke indkommet forslag.
11. Eventuelt
Bestyrelsen blev opfordret til endnu en gang at forsøge at få gennemført et guidet
besøg på Willumsen-museet.
Afslutning Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt. Han erklærede
generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for hans ledelse af generalforsamlingen.

Verner Larsen
Næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen vil konstituere sig, afholdes på Pedersholm den
20.03.2006 kl. 19.30

