Frederikssund Historiske Forening

Ordinær generalforsamling 2014
Sted og tid

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
Onsdag den 12. marts 2014, kl. 19.30

Deltagere

Generalforsamlingen havde samlet 43 deltagere inklusive 5
bestyrelsesmedlemmer

Dagsorden

Referat

1.
Valg af dirigent

Aase Knudsen blev foreslået og valgt. Der var ikke andre
forslag.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt
indvarslet og beslutningsdygtig.

2.
Valg af referent

Verner Larsen blev foreslået og valgt. Der var ikke andre
forslag.

3.
Bestyrelsens beretning

Formanden, Peter Thinghøj Christiansen, aflagde bestyrelsens
beretning. Beretningen er vedhæftet referatet og udgør en del
af referatet.
Beretningen blev taget til efterretning.
Formanden rettede en særlig tak til Knud Sørensen for hans
arbejde med medlemsbladet
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4.
Fremlæggelse af det reviderede
regnskab for 2013

Kassereren, Ernst Vendelø, fremlagde regnskabet. Regnskabet
er vedhæftet og udgør en del af referatet.
Formanden redegjorde for donationen på 75.000 kr. til en bog
om Græse og 5.000 kr. fra Nordeafonden til en bog om
Frederikssund under besættelsen.
Regnskabet blev godkendt.

5.
Fremlæggelse af budget for 2014

Kassereren fremlagde budgettet. Budgettet er vedhæftet
referatet og udgør en del af referatet.
Budgettet blev taget til efterretning.

6.
Fastsættelse af kontingent for
2015

Kassereren foreslog et uændret kontingent på 80 kr. for
enkeltmedlemmer og 120 kr. for parmedlemmer.
Forslaget blev vedtaget.

7.
Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

(Skal fremsættes skriftligt og være
formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse

Ernst Vendelø var villig til genvalg
Vibeke Davids Hansen og Vagn Rasmussen ønskede ikke
genvalg

8.
Valg af
-

Bestyrelsesmedlemmer
Ernst Vendelø,
Vibeke Davids Hansen og
Vagn Rasmussen er på valg

Bestyrelsen foreslog Ernst Vendelø, Jan Jensen og Anette
Schønwandt som bestyrelsesmedlemmer. Der var ikke andre
forslag. De pågældende blev valgt.

Bestyrelsessuppleant

Bestyrelsen foreslog Anny Fosborg, som blev valgt. Der var
ikke andre forslag

Anny Fosborg er på valg

-

Revisor
Hanne Diekelmann er på
valg

Bestyrelsen foreslog Hanne Diekelmann, som blev valgt. Der
var ikke andre forslag.

Revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslog Jytte Hansen, som blev valgt. Der var
ikke andre forslag.

Jytte Hansen er på valg
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Dirigenten afbrød generalforsamlingen og gav ordet til
formanden, der takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer,
Vibeke Davids Hansen og Vagn Rasmussen, for deres indsats
i bestyrelsesarbejdet.
9.
Eventuelt, herunder planer for
det kommende år

Formanden fremlagde bestyrelsens planer for det kommende
år. Planerne er vedhæftet referatet og udgør en del af referatet.
Anny Fosborg spurgte, om det var blevet klarlagt, hvorfor der
var for ringe tilslutning til den aflyste efterårstur 2013. Anita
Jørgensen foreslog, at man overvejede at bytte om på
forårsturen og efterårsturen, således at forårsturen blev en
bustur.
Kirsten Eglin forslog, at der blev arrangeret en tur til
Assistens Kirkegård i København
Anny Fosborg gjorde opmærksom på Elværket 100 års
jubilæumsfest i april 2014. Formanden meddelte, at
foreningen i den forbindelse står for et arrangement, hvor
tidligere borgmester Knud b. Christoffersen vil holde et
foredrag om Elværket.
Verner Larsen gjorde opmærksom på fordelene ved at være
tilmeldt foreningen e-mailliste.

Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt, takkede for god ro og orden og hævede
generalforsamlingen
14. marts 2014

--------------------------------Aase Knudsen
dirigent
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referent

