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Referat af den ordinære generalforsamling15. april 2008, kl. ca. 20.30 – 22
på Hovedbiblioteket, Ahlmanns Alle 6, Øregårdssalen

1. Valg af dirigent.
Advokat Birgit Lemvigh blev på bestyrelsens forslag valgt som dirigent. Hun fastslog, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden
Finn Holm-Jørgensen indledte med nogle mindeord om nyligt afdøde advokat Ole Olsen, som i nogle
år har været dirigent ved foreningens generalforsamling. Han vil i denne forsamling også blive husket
for et par underholdende causerier om sin farfar, generaldirektøren for Nordisk Film, Ole Olsen.
Derefter aflagdes beretningen for 2007/2008. Efter en kort omtale af kommende arrangementer, rettede
formanden en tak til bestyrelse og webmaster. Han sluttede af med en opfordring til medlemmerne om
at tilmelde sig hjemmesidens nyhedsbrev, hvor man får en reminder om næste arrangement. Det vil
også give bestyrelsen bedre mulighed for at finde ud af, hvor stor en del af medlemmerne, som bruger
internettet, og på den baggrund vurdere mulighederne for efterhånden at gå over til elektronisk post.
Beretningen affødte et par spørgsmål fra salen:
•Connie Thomsen spurgte om bestyrelsen vidste noget om kommunens centerplanlægning. Hertil
svarede formanden, at det lå uden for foreningens regi – men generelt kunne oplyses, at alle
anlægsplaner var stillet i bero af økonomiske grunde.

•Chresten Andersen spurgte til planerne for de kommende årbøger, og Finn Holm-Jørgensen gav en

orientering om de to alternative planer: 1) Christiansholm/Klampenborg og 2) om Bernstorff Slot, hvor
sidstnævnte bliver næste årbog, medens det første emne udskydes til senere.

•Tove Aller foreslog en årbog om Femvejen, men idéen blev ikke godtaget, fordi emnet ikke kan fylde
en hel årbog.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Kassereren aflægger årsregnskab for 2007
Hanne Tarp fremlagde regnskabet. Ingen havde spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt.

4. Kassereren fremlægger budget for 2008
Hanne Tarp fremlagde budgettet. Hun konstaterede, at vi nu har 294 medlemskaber, det højeste antal i
foreningens historie. Budgettet blev herefter taget til efterretning.
5. Vedtagelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser for 2009: 200 for enkeltpersoner, 250 kr. for par og
400 kr. for institutioner – blev vedtaget.
6. Valg af formand
Finn Holm-Jørgensen blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Niels Ulrik Kampmann Hansen, Hanne Tarp og Anette Giertsen. Alle blev genvalgt.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Karen Hoffmann blev genvalgt, og nyvalgt blev på bestyrelsens forslag lektor Karsten Jensen Kyed.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Keld Jægenø og Hans Ulrik Gierulff blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
10.Indkomne forslag
Punktet udgik, da der ikke var indkommet nogen forslag.
11.Eventuelt
•Finn Holm-Jørgensen takkede Niels Nørgaard for hans indsats som suppleant i bestyrelsen i 2
valgperioder.

•Medlemmerne opfordredes til at komme med idéer til arrangementer og andre forslag.

Ca. 50 medlemmer deltog i generalforsamlingen, som sluttede ca. kl. 22.
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