Frederikssund Historiske Forening
Ordinær generalforsamling 2008
Deltagere

Lundebjerggårdcentret, Lundevej 48, Frederikssund
20.02.2008, kl. 19.30
31 medlemmer inklusive bestyrelsen

Dagsorden

Referat

1. Valg af
dirigent

Knud Sørensen blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag
Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig

2. Bestyrelsens
beretning
v/formanden

Formanden supplerede den skriftlige beretning, der udgør en del af dette referat,
med kommentarer om bl.a. det arkæologiske arbejde og om familiesøndagen og
dens store betydning for Færgegården.
Medlemmerne blev opfordret til at deltage i det praktiske arbejde i forbindelse
med familiesøndagen. Beretningen blev taget til efterretning
Kassereren gennemgik regnskabet for 2007. Regnskabet, der udgør en del af
dette regnskab, blev fremlagt til gennemsyn.
Kassereren gennemgik budgettet for 2008 og dets forudsætninger. Budgettet
udgør en del af dette referat
Regnskab og budget blev taget til efterretning.

Sted og tid

3.
Fremlæggelse
af regnskab
v/kassereren

4. Valg til
bestyrelsen
5. Valg af
suppleant
6. Valg af
revisor
7. Valg af revisorsuppleant

Ernst Vendelø, Vibeke Davids Hansen og Annie Winther var på valg, og villige
til genvalg. De blev valgt – der var ikke andre forslag
Annie Fosborg var på valg og villig til genvalg.
Hun blev valgt. Der var ikke andre forslag
Revisorposten var vakant
Hanne Diekelmann blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag
Niels Peter Darger var på valg, men ønskede ikke genvalg.
John Jensen blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag.

8. Fastsættelse
af kont.g
for året 2009
9. Planer for
kommende
år

Kontingentet blev uændret fastsat til årligt120 kr for par, og 80 kr for enkeltmedlemmer
”Den nye Kommune” vil komme til at indgå i årets arrangementer, bl.a. med
Lokalhistoriske foredrag.
Der bør søges et bedre samarbejde med Slangerup, Samarbejdet med Jægerspris
og Skibby fungerer fint.
Der blev fremsat ønske om et foredrag om/besøg i Oppe Sundby kirke

Der var ikke fremsat forslag senest en uge før generalforsamlingen
10.Forslag fra
medlemmerne
Formanden vil sørge for, at Frederikssund Bibliotek får suppleret beholdningen
af pjecer om Frederikssund Historiske Forening.
11. Eventuelt
Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt og erklærede generalforsamlingen for afsluttet
samt takkede for god ro og orden.

21.02.08 Verner Larsen

