Stenløse Historiske Forening
Referat fra generalforsamling d. 16. marts 2016
Veksø Kro
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Johannes Poulsen, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
blev fremlagt af Steffen Erichsen. Se vedhæftede skriftlige beretning.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Birgit Kastrup gennemgik det reviderede regnskab for såvel foreningen som bogfonden.
Regnskaberne blev godkendt.
4. Kassererens fremlæggelse af bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår til godkendelse
Birgit Kastrup gennemgik budgettet for 2016.
Budgettet blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Der var indkommet 1 forslag fra medlemmet Bent Njor med ordlyden ”1 stk. højtaleranlæg”. Bent
Njor oplyste, at forslaget var affødt af foredraget den 14.01.2016 i Lille Scene i Stenløse Kulturhus,
hvor han havde svært ved at høre foredragsholderen. Gert Mortensen tilbød 2 højtalere. Steffen Erichsen udtalte, at da det ikke kunne være meningen, at foreninger skal sørge for højtaleranlæg i kommunens lokaler, var skriftlig anmodning om at få installeret højtaleranlæg i Lille Scene sendt til
kommunen, og ved senere henvendelse blev det oplyst, at der blev arbejdet på sagen. Forløbet blev
taget til efterretning.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev meddelt i medlemsblad nr. 93 sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen:
På sidste generalforsamling blev det foreslået, at dagsordenen ændres, så man kender evt. forslag,
inden budgettet fremlægges til godkendelse. Bestyrelsen foreslår derfor følgende vedtægtsændring:
Ad § 7 stk. 2:
Dagsordenens punkt 4: ”Kassererens fremlæggelse af bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår til godkendelse” ændres til punkt 5, og dagsordenens punkt 5: ”Indkomne forslag” ændres
til punkt 4.
På generalforsamlingen blev endvidere foreslået, at kontingentfastsættelsen ligeledes blev rykket op
foran budgetfremlæggelsen. Bestyrelsen har drøftet dette forslag, men finder det ikke relevant, da
kontingentfastsættelsen er for det næste regnskabsår.
Bestyrelsens forslag om at ændre rækkefølgen af pkt. 4 og 5 samt forslag om at bibeholde kontingentfastsættelsen som pkt. 6 blev vedtaget.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 140,- pr husstandsmedlemskab gældende fra 2017.
Blev vedtaget.
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7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Steffen Erichsen
Grete Rung
Kirsten Næhr
Steffen Erichsen, Grete Rung og Pia Dybdahl blev valgt
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg:
Pia Dybdahl
Nils Wodschow
Leif Nielsen og Torkild Kastrup blev valgt.
9. Valg af 1 revisor
På valg:
Gert Mortensen
Gert Mortensen blev valgt.
10. Valg af 1 revisorsuppleant
På valg:
Johannes Nielsen
Ib Olsen blev valgt.
11. Eventuelt
Kirsten Næhr, der havde valgt at stoppe i bestyrelsen, blev takket af Steffen Erichsen for sin store
indsats i bestyrelsesarbejdet.
Herefter blev orienteret om de kommende arrangementer.
Da foreningens webmaster ønskede at stoppe, blev endvidere efterlyst en afløser. Arbejdet består i
opdatering af hjemmesiden 5–6 gange om året. Evt. interesserede kan henvende sig.

Dirigent

_________________________________________
Johannes Poulsen

Formand (ref.)_________________________________________
Steffen Erichsen
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