Referat af generalforsamling i Gentofte Lokalhistoriske Forening 25 april 2017.
Ad punkt 1: Jens Tarp blev valgt dom dirigent, og Niels Ulrik Kampmann Hansen blev referent.
Jens Tarp indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at
dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Ad 2) Formanden Flemming Noes-Rasmussen fremlagde bestyrelsens beretning, denne
lægges efterfølgende på hjemmesiden. Han konstaterede, at foreningen er i god gænge med
mange arrangementer og publikationer. Som noget nyt er vores facebookside.
Jens Tarp spurgte, om der var spørgsmål til beretningen. Fra salen spurgte:
a) Hans Erik Busk til de sikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med facebook.
b) Frederik Delholm nævnte, at man skulle lægge billeder ind, det giver aktivitet.
c) Tove Aller fortalte om Forstbotanisk haves venners facebook, og hun opfordrede os til
ind imellem at luge ud på facebook siden.
d) Birgitte Dember foreslog at bruge hjemmesiden til en facebook-feed. her ligger
fremtiden.
Jens Tarp indskærpede vigtigheden af, at gemme billeder på facebook til fremtiden.
Formandens beretning blev godkendt
Ad 3) Det reviderede regnskab for 2016 blev omdelt og kommenteret af kassereren Hanne
Tarp. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet.
a) Helle Juul nævnte at vi sparer rigtig meget porto ved selv at omdele publikationer.
b) Tove Aller spurgte til Gentofte Kommunens tilskud.
c) Hans Erik Busk foreslog, at man i regnskabet nævner antallet af medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4) Budget for 2017 blev fremlagt i en revideret udgave. Budget for 2018 er identisk med
dette. Dirigenten spurgte efter kommentarer:
a) Jørgen Nielsen spurgte efter fremtidige publikationer
Budgettet blev taget til efterretning.
Ad 5) Fastsættelse af kontingent for 2018. Kassereren foreslog uændret kontingent, dette blev
vedtaget.
Ad 6) Punktet udgår, der er formandsvalg i lige år.
Ad 7) Valg til bestyrelsen for to år På valg er Carsten Kyed, Ulla Djurhuus og Jesper Morville.
Bestyrelsen foreslår, at Jesper Morville fortsætter, mens der er nyvalg af Helle Juul og Kirsten
Bredahl. Disse blev valgt.
Ad 8) Valg af bestyrelsessuppleanter (for et år). Bestyrelsen foreslår Carsten Kyed og Ulla
Djurhuus. Disse blev valgt.
Ad 9) Valg af revisor og revisorsuppleant. Kjeld Jægenø opstiller som revisor, mens Hanne
Jægenø opstiller som suppleant. De genvalgtes.
Ad 10) Der var ingen indkomne forslag.

Ad 11) Ordet frit:
a) Jørgen Serup spurgte til Bernstorffstøttens placering og foreningens rolle her.
b) Frederik Delholm spurgte om foreningen gav høringssvar til kommunalbestyrelsen.
c) Henrik Jørgensen spurgte til kystbaneperronen på Charlottenlund Station.
Jens Tarp takkede forsamlingen for god ro og orden, og Flemming Noes-Rasmussen takkede
dirigenten for en veludført generalforsamling.
Referent Niels Ulrik Kampmann Hansen

