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Ad Punkt 1) Jens Tarp blev valgt til dirigent, og Niels Ulrik Kampmann Hansen blev referent. Jens
Tarp konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter reglerne. Dagsordenen blev
ligeledes godkendt af forsamlingen.
Ad Punkt 2) Formanden Flemming Noes-Rasmussen aflagde beretning for foreningsåret siden
sidste generalforsamling. Han omtalte publikationer og arrangementer samt medlemstal og
konkluderede, at der på alle tre punkter er fremgang. Han sluttede med at opfordre til en bedre og
mere moderne kommunikation med medlemmerne. Fra salen kom der følgende spørgsmål:
Frederik Dehlholm: Imponerende mange arrangementer, men til tider blev de kommunekeret for
sent ud. Flemming Noes-Rasmussen svarede, at vi skulle forbedre medlemskartoteket. Kåre Jansen,
nyt medlem, savnede en bog om Hellerup. Susi Alsfelt savnede en halvårsliste. Flemming NoesRasmussen redegjorde for kvartårlige de nyhedsbreve. Frederik Delholm bor selv på grænsen til
Københavns kommune, hvor man havde haft arkitekturhistoriske vandringer. Flemming NoesRasmussen svarede, at vi manglede rundvisere med disse kompetencer. Birgitte Dember ? mente,
at facebook er en god ide at kommunikere på. F. eks. kunne man sende billeder ud og prøve at få
sat navne på. Flemming Noes-Rasmussen konstaterede, at blot 1/4 af de tilstedeværende var på
facebook, men at det er muligheden for at få kontakt med yngre. Susi Alsfelt fortalte om
Søfartsmuseets kommunikationsmetoder. Christian Teisen, nyt medlem, mente at foreningen skulle
lave flere ture og at han selv havde fået gode input fra foreningen og arkivet. Niels Nørgaard
mente, at vi skulle bruge facebook, vi skal meget mere ud. Hanne Hammer, nyt medlem, mente at
vi skulle reklamere mere for foreningen iøvrigt. Afslutningsvis spurgte dirigenten, om forsamlingen
kunne tilslutte sig formandsberetningen.
Ad punkt 3) Hanne Tarp fremlagde årsregnskabet og gennemgik punkterne et for et. Indtægterne
er i år mindre end udgifterne. Svend Vinter, der selv er kasserer i en anden forening, nævnte, at
man kan spare på kontoudgifterne. Jørgen Serup spurgte til hvilke fonde, vi fik penge fra. Hanne
Tarp svarede Gentofte kommune. Dirigenten konkluderede, at regnskabet er godkendt.
Ad punkt 4) Budgettet for 2017 blev fremlagt af Flemming Noes-Rasmussen. Han startede med en
opdatering af budgettet for 2016, hvor navnlig bogsalget hitter. Udgifterne varierer meget og er
klart størst i år med GJ. Dirigenten konkluderede, at budgettet for 2016 blot var en orienteringssag.
Budgettet for 2017 blev taget til efterretning.
Ad punkt 5) Hanne Tarp foreslog uændret kontingent, dette blev vedtaget.

Ad punkt 6) Valg af Formand: Flemming Noes-Rasmussen var villig til at fortsætte, han genvalgtes.
Ad punkt 7) Valg af bestyrelse: PÅ valg er: Niels Ulrik Kampmann Hansen, Hanne Tarp og Ning de
Coninck-Smith, der er alle villige til genvalg og blev genvalgt uden modkandidater,
Ad punkt 8) Suppleantvalg er blot for et år. Helle Juul var villig til genvalg. Kirsten Bredal spurgte,
hvad der kræves. Susi Alsfelt stillede op. Kirsten Bredal ligeledes, men hun trak sig. Susi Alsfelt blev
suppleant.
Ad punkt 9) Valg af revisor og –suppleant. Keld Jægenø forsætter som revisor og Hanne Jægenø
som suppleant.
Ad punkt 10: Ingen indkomne forslag.
Ad punkt 11: Kåre Janson efterlyste en fortegnelse over foreningens publikationer. Flemming NoesRasmussen henviste til hjemmesiden. Birte Rasmussen henviste til debatten om Bernstorff
Slotshave. Flemming Noes-Rasmussen svarede at foreningen generelt er upolitisk, men at vi ville
drøfte det i bestyrelsen. Johnny Bromann mente, at man burde investere i et højtaleranlæg. Jørgen
Serup spurgte om ændringer i Bernstorff slothave. Flemming Noes-Rasmussen nævnte forslaget
om flytning af Bernstorffstøtten fra Lyngbyvej til slotshaven. Birte Rasmussen nævnte, at der et
lokalplanforslag på vej.
Dirigenten erklærede, at generalforsamlingen var afviklet i god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde.
Mødet blev hævet.
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