Frederikssund Historiske
Forening
Generalforsamling 2017
Sted og tid

Elværket.
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19:30.

Forslag til
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. Der var ingen spørgsmål til
beretningen, og den blev godkendt.

4.
Fremlæggelse af det
reviderede regnskab
for 2016

5.
Fremlæggelse af
budget for 2017

Ernst fremlagde regnskabet for 2016, og det blev godkendt.

Ernst fremlagde budgettet for 2017, og det blev godkendt.

6
Fremlæggelse af
kontingent for 2018

Ernst startede med at fortælle, at adgangen til efterårets foredrag vil
være gratis.
Dernæst fremlagde Ernst bestyrelsens forslag om ændring af
kontingentet, således at foredragene for fremtiden vil være gratis, mod
at kontingentet stiger 20 kr. pr. medlem. Dette vil sige 160 kr. for
parmedlemmer og 100 kr. for enkeltmedlemmer.
Generalforsamlingen blev bedt om at stemme om enten at vedtage dette
forslag eller vedtage at forblive på det nuværende kontingent, hvor der
skal betales ved adgang til foredragene. Bestyrelsens forslag blev
vedtaget.

7.
Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

8.
Valg af
Der blev foretaget valg af nedenstående bestyrelsesmedlemmer. Alle
bestyrelsesmedlemmer medlemmer var indstillet på genvalg, og de blev valgt af forsamlingen.
 Peter Thinghøj Christiansen
 Inge Birthe Jensen
 Rasmus Olsen
 Michael Holst
 Preben Svendsen, bestyrelsessuppleant
 Vibeke Davids Hansen, revisor
 John Jensen, revisorsuppleant

9.
Eventuelt

Formanden fremlagde planerne for den kommende foredragssæson
2017-2018. Derpå fremlagde Anette planerne for forårsturen. Endvidere
fortalte hun, at så snart der er information klar om efterårsturen,
kommer dette ud på e-mail mv.
Vibeke spurgte til Luther-året, om vi ikke burde have foredrag om det.
Peter svarede, at forsøget blev gjort tidligere, men uden held. Anny
bidrog med, at der på Elværket er foldere med information om Lutherarrangementer i nærområdet i anledning af året.
Anny spurgte også til Færgegårdens Venner. Peter fortalte om den
kommende generalforsamling, om medlemskortene til Færgegården
samt om ROMUs nuværende fokus, som lader til at gå væk fra de
frivillige og mere henimod egen drift. Ernst fortalte, at Henny fra

Færgegårdens Venner har udsendt mail om generalforsamlingen og
kontingent samt at bestyrelsen har problemer med at bestå. Han kom
med en opfordring til at komme til generalforsamlingen.
Et medlem fik bekræftet, at hjemmesiden får de kommende
foredragsdatoer på. Der blev også spurgt om bogen, og Peter fortalte om
skriveprocessen og om hvor langt han er med projektet.
Til sidst spurgte Anny ind til, om nogen kender en mand med en
metaldetektor i Frederikssund.
Aase takkede for god ro og orden.

Godkendt af Aase Knudsen på generalforsamlingen.
Referat af Rasmus Olsen
Lystrup den 16. marts 2017.

