Frederiksund Historiske Forening
Ordinær generalforsamling
Sted og tid
Deltagere

Lundebjerggårdcentret, Frederikssund, den 22.02.2007, kl. 19.30
21 medlemmer (inkl. bestyrelse)

Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent

Knud Sørensen blev foreslået. Der var ikke andre forslag. Knud Sørensen blev
valgt. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og
dermed beslutningsdygtig

2. Bestyrelsens beretning
v/formanden

Formanden refererede de gennemførte arrangementer siden sidste
generalforsamling.
Han opfordrede medlemmerne til at deltage i de kommende arrangementer i størst
muligt omgang og henviste til, at sæsonens arrangementer blev publiceret i
augustnummeret af medlemsbladet og i øvrigt ved særskilte
medlemsorienteringer.
Formanden efterlyste medlemmernes deltagelse i det praktiske arbejde i
forbindelse med familiesøndagen på Færgegården.

3. Fremlæggelse af
regnskab v/kassereren

4. Valg til bestyrelsen
Peter Thinghøj
Christiansen
Kirsten Darger
Anita Jørgensen
Verner Larsen
er på valg, og villige til
genvalg
5. Valg af suppleant til
bestyrelsen
Helge Olsen
er på valg, men ønsker
ikke genvalg
6. valg af revisor
John Kirkvald
er på valg og villig til
genvalg

Formanden takkede bladudvalget, revisoren og bestyrelsen for det udførte arbejde
Beretningen blev godkendt
Kassereren havde måttet give afbud på grund af sygdom. Regnskabet blev derfor
fremlagt af revisoren, John Kirkvald. Revisoren påpegede, at foreningens formue
var faldende, og han opfordrede bestyrelsen til at overveje en
kontingentforhøjelse.
Regnskabet blev godkendt
Der var ikke andre forslag. De pågældende blev valgt

Birthe Reich tilkendegav, at hun gerne ville være suppleant til bestyrelsen. Der
var ikke andre forslag. Birthe Reich blev valgt.

Der var ikke andre forslag. John Kirkvald blev valgt.
Formanden oplyste, at foreningens anden revisor, Henry Hansen, ønskede at
fratræde af helbredsmæssige årsager. Formanden fik forsamlingens tilslutning til
at finde en afløser.

7. Valg af
revisorsuppleant
Jytte Hansen
er på valg og villig til
genvalg
8. Fastsættelse af
kontingent for året 2008

Der var ikke andre forslag. Jytte Hansen blev valgt

9. Planer for kommende
år

Formanden oplyste, at 2007 var udnævnt til at være ”Industriens år”, og at
foreningens kommende arrangementer i muligt omfang ville komme til at afspejle
dette, fx med et besøg på Krudtværksmuseet og med et foredrag om emaljereklameskilte. Aktivitetsniveauet ville i øvrigt ikke blive ændret, og bestyrelsen
havde mange forslag at arbejde med..

10. Forslag fra
medlemmerne (skriftligt
forelagt bestyrelsen senest
en uge før
generalforsamlingen)

Der var ikke modtaget skriftlige forslag fra medlemmerne, men Donald Wagner
foreslog mundtligt, at der blev etableret en e-mailliste, som medlemmerne kan
tilmelde sig og derigennem blive gjort opmærksomme på førstkommende
arrangementer. Donald Wagner ville oprette listen, der derefter vil blive
administreret af Verner Larsen

Formanden oplyste, at bestyrelsen havde besluttet ikke at ændre
kontingentstørrelsen, men tilføjede, at bestyrelsen havde noteret sig revisorens
opfordring, jfr. referatets punkt 3.

Forslaget blev vedtaget.
11. Eventuelt

På spørgsmål fra forsamlingen blev det oplyst, at kommunesammenlægningen pr.
01.01.2007 ikke ville føre til en sammenlægning af de 4 historiske foreninger
(Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup).
Kirsten Darger oplyste, at man ville forsøge at gennemføre fællesarrangementer,
måske fælles foredrag i Malmladen på Færgegården.
Kirsten Darger oplyste videre, at Færgegården var blevet en kommunal
institution, og at de 4 historiske foreninger – i overensstemmelse med
Kulturarvstyrelsens bestemmelser – havde få et 2 bestyrelsesposter. Man havde
derefter udvirket, at de 2 resterende foreninger havde fået observatørstatus med
taleret ved bestyrelsesmøderne. For tiden har foreningerne i Frederikssund og
Skibby plads i bestyrelsen, medens foreningerne i Jægerspris og Slangerup har
observatørstatus. Foreningerne vil bytte status om 2 år.
Kirsten Darger oplyste endvidere, at Færgegården havde brug for en week-endvagt
Endelig henledte Kirsten Darger opmærksomheden på den Norgesrejse, som, som
Hans Henrik Landert, Færgegården havde planlagt til gennemførelse i
eftersommeren 2007, jfr. seneste medlemsblad.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen herefter var udtømt. Han erklærede generalforsamlingen for
afsluttet og takkede for god ro og orden.
23.02.2007

Verner Larsen
(sekretær)

