v/Peter Thinghøj Christiansen
Roskildevej 5, 3600 Frederikssund

Generalforsamling 2016
Sted og tid

Elværket
Onsdag den 9. marts 2016 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.
Peter fremlagde bestyrelsens beretning. Der var ingen spørgsmål til
Bestyrelsens beretning beretningen, og den blev godkendt.
ved formanden

4.
Fremlæggelse af det
reviderede regnskab

Ernst startede ud med at beklage for en lille skrivefejl i regnskabet for
2015, hvor der fejlagtigt var skrevet 2014 i en overskrift. Forsamlingen bar
over med fejlen, især i lyset af at revisorerne og den samlede bestyrelse
allerede havde skrevet under på regnskabet.
Ernst berettede derudover, at regnskabets negative resultat skyldes
investeringen i den kommende bogudgivelse. Derudover har foreningen
en god og sund økonomi. Dette fordi, fortalte Ernst, at bestyrelsen fortsat
yder mådehold med udgifterne, illustreret især af at bestyrelsen f.eks.
stadig selv står for uddelingen af medlemsbladene – en betragtelig
portoudgift, foreningen derved sparer.
Regnskabet for 2015 blev godkendt.
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5.
Fremlæggelse af
budget for 2016

Ernst fremlagde kort budgettet for 2016 og fortalte derudover, at der på
bestyrelsesmøderne henover året ydes løbende opfølgning af budgettet.
Der var ingen spørgsmål til budgettet og det blev godkendt.

6.
Fastlæggelse af
kontingent for 2017

Ernst startede med at foreslå, at kontingentet for 2017 skulle være det
samme som hidtil, altså uændret. Dette blev godkendt.
Derudover fortalte Ernst, at vi i bestyrelsen har besluttet helt at droppe
girokortkontoen og opkrævningen af kontingent til samme. Dette pga. at
meget få medlemmer benytter girokortene, at disse er blevet meget dyre
at bruge samt pga. af de omkostninger kontoen medfører. Der var generel
enighed og positive tilbagemeldinger i forsamlingen vedr. nedlæggelse af
girokontoen.

7.
Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

8.
Valg

Der blev foretaget valg af nedenstående bestyrelsesmedlemmer. Alle
medlemmer var indstillet på genvalg, og de blev valgt af forsamlingen.
 Ernst Vendelø
 Jan Jensen
 Anette Schønwandt
 Hanne Diekelmann, revisor
 Anny Fosborg, bestyrelsessuppleant
 Jytte Hansen, revisorsuppleant

9.
Evt.

Formanden orienterede om planerne for 2016/2017 sæsonen. Han
fortalte om foreningens ønske om fortsat at annoncere for
arrangementerne på Facebook, og gav samtidig forsamlingen en
opfordring til at like og dele foreningens opslag samt aktivt at bruge
foreningens Facebook-side til at skrive indlæg, komme med forslag mv.
Ligeledes fortalte formanden om hjemmesiden og dens rolle i
annonceringen.
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Dernæst blev planerne for den kommende foredragssæson givet. Der er
flere ting på tegnebrættet og datoerne blev fortalt. Medlemmerne blev
opfordret til at foreslå foredragsholdere, hvis de har kendskab til
interessante emner.
Et medlem fortalte om bogen ”Den 9. kreds” som handler om en
Frederikssund politibetjents oplevelser. Medlemmet pointerede derved,
at en historisk forening også kunne beskæftige sig med nyere historie – og
foreslog også muligheden omkring, at lave et foredrag om emnet og
personen omtalt i bogen. Ernst supplerede med en oplevelse han selv var
ude for ifm. emnet.
Aase konstaterede, at der ikke var mere til Evt. og takkede for god ro og
orden.

Godkendt af Aase Knudsen på generalforsamlingen.
Referat ved Rasmus Olsen.
Lystrup den 12. marts 2016.

