
Stenløse Historiske Forening
Referat fra generalforsamling d. 14. marts 2017
Veksø Kro

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ole Hag, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning 
blev fremlagt af Steffen Erichsen.  Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Birgit Kastrup gennemgik det reviderede regnskab for såvel foreningen som bogfonden. 
Gunnar Riising spurgte om købsprisen for højtaleranlægget, og hvor det er konteret. Svaret er kr. 
2.500,- og kontering er sket under arrangementer. Regnskaberne blev godkendt. 

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Kassererens fremlæggelse af bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår til godken-
delse

Birgit Kastrup gennemgik budgettet for 2017.
Budgettet blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 140,- pr husstandsmedlemskab gældende fra 2018.
Blev vedtaget.

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg: Flemming Olsen (ønskede ikke genvalg)

Birgit Kastrup
Johnny Jørgensen
Preben Stenalt

Birgit Kastrup, Johnny Jørgensen, Preben Stenalt og Jens Erik Skov blev valgt.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
På valg: Leif Nielsen

Torkild Kastrup (ønskede ikke genvalg)
Leif Nielsen og Carsten Skovbro blev valgt.

9. Valg af 1 revisor for 2 år
På valg: Ole Sejr Olsen (ønskede ikke genvalg)
Ib Olsen blev valgt.

10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
På valg: Ib Olsen (blev valgt til revisor)
Bodil Pedersen blev valgt.

11. Eventuelt
Steffen Erichsen efterlyste en projektor–kyndig, der kan træde til, hvis bestyrelsens operatør får for-
fald til et arrangement. Henvendelse kan ske til bestyrelsen.

Dirigent         _________________________________________
Ole Hag

Formand (ref.)_________________________________________
Steffen Erichsen
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