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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.
I forbindelse med beretningen blev nævnt, at Arne Navne, der har været arkivleder for Stenløse 
Lokalarkiv i en lang årrække, har ønsket at trække sig fra posten. Det velfungerende lokalarkivs 
høje stade er i høj grad Arne Navnes fortjeneste. 

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Birgit Kastrup gennemgik det reviderede regnskab for såvel foreningen som bogfonden. 
Der blev forespurgt om medlemskabet af Dansk Lokalhistorisk Forening. Steffen Erichsen oplyste, 
at det er et ønske at være tilknyttet en landsdækkende organisation. Bl.a. modtager bestyrelsen det 
landsdækkende medlemsblad Journalen, og der er mulighed for bistand vedr. spørgsmål om 
organisationsarbejde.
Regnskaberne blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Kassererens fremlæggelse af bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår til 
godkendelse

Birgit Kastrup gennemgik budgettet for 2018.
Budgettet blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 140,- pr husstandsmedlemskab gældende fra 2019.
Blev vedtaget.

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg: Steffen Erichsen

Grete Rung
Pia Dybdahl

Steffen Erichsen, Grete Rung og Pia Dybdahl blev valgt.

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

Carsten Skovbro
Leif Nielsen og Carsten Skovbro blev valgt.

9. Valg af 1 revisor for 2 år
På valg: Gert Mortensen
Gert Mortensen blev valgt
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10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
På valg: Bodil Pedersen (ønskede ikke genvalg)
Gunnar Riising blev valgt.

11. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Dirigent         _________________________________________
Ole Hag

Formand (ref.)_________________________________________
Steffen Erichsen
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