19.03.2022

Stenløse Historiske Forening
Referat fra den ordinære generalforsamling d. 15. marts 2022 på Veksø Kro
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ole Hag, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Ole Hag forespurgte om referent. Steffen Erichsen er referent.
2. Bestyrelsens beretning
blev fremlagt af Steffen Erichsen.
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Birgit Kastrup gennemgik det reviderede regnskab for såvel foreningen som bogfonden.
Regnskaberne blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.
5. Kassererens fremlæggelse af bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår til godkendelse
Birgit Kastrup gennemgik budgettet for 2022.
Budgettet blev godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 160,- pr husstandsmedlemskab gældende fra 2023.
Blev vedtaget.
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg:
Steffen Erichsen
Grete Rung
Lars Braunstein
Steffen Erichsen, Grete Rung og Lars Braunstein blev valgt.
Steffen Erichsen bad om ordet og orienterede om, at foreningens næstformand Jens Skov den 12.
marts havde meddelt, at han måtte trække sig fra bestyrelsesarbejdet på grund af sygdom.
Steffen Erichsen anbefalede, at suppleant Finn Lustrup blev genvalgt som suppleant, på grund af
hans store foreningserfaring, idet Finns engagement i flere andre foreninger gør, at han ikke kan
binde sig til bestyrelsesarbejdet i Historisk Forening.
Da ingen i salen - trods dirigentens opfordringer - meldte sig til medlem af bestyrelsen, finder bestyrelsen et emne til opstilling til valg på næste generalforsamling.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
På valg:
Jørgen Olsen
Finn Lustrup
Jørgen Olsen ønskede ikke genvalg. Finn Lustrup blev valgt.
Da ingen i salen - trods dirigentens opfordringer - meldte sig, finder bestyrelsen et emne til opstilling til valg på næste generalforsamling.
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9. Valg af 1 revisor for 2 år
På valg:
Gert Mortensen
Gert Mortensen blev valgt.
10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
På valg:
Gunnar Riising
Gunnar Riising blev valgt.
11. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger.
Dirigent

______Sign.__________________________________
Ole Hag

Formand (ref.)______Sign.___________________________________
Steffen Erichsen
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