Referat 2013
Referat af ekstraordinær og ordinær generalforsamling 29. april 2013
Mødet begyndte med et minuts stilhed for Allan Richter Olsen, der sidste år blev valgt som
suppleant i bestyrelsen. Han blev begravet i januar 2013. Bestyrelsen var repræsenteret.
Derefter var der ekstraordinær generalforsamling.
Jens Tarp blev valgt som dirigent og takkede for valget. Han konstaterede at begge
generalforsamlinger var lovligt indvarslede.
Formanden redegjorde for de ændre vedtægter herunder foreningens navn, som fremover er:
Gentofte Lokalhistoriske Forening samt en række mindre ændringer af kosmetisk art. Der var ingen
spørgsmål til uddybning af de enkelte punkter. Afstemningen for ændringen var enstemmig.
Uden pause gik vi over til den ordinære generalforsamling.
Jens Tarp blev valgt som dirigent, og overlod ordet til formanden: Flemming Noes-Rasmussen, der
berettede om fem bestyrelsesmøder og 15 medlemsarrangementer, hvortil der i alt havde været
625 deltagere. Han fortsatte med at redegøre for bogen om Gentofte Kino, om småskrifterne fra
2012 og -13 samt om bloggen. Til slut nævnte han møder i Grønt råd, Bernstorff slotshave,
Befæstningens dag, lokalhistorisk arkiv, kultur- og festdage, Gentoftenatten og
borgmesterkontakter. Han takkede Ulla Djurhus for arbejdet med udbygning af hjemmesiden.
Fra salen spurgte Niels Nørgaard om der var tænkt i facebook i stedet for bloggen. F N-R svarede,
at det vil vi gøre på et tidspunkt.
Fra salen spurgte Tove Aller om facebook-problemer. F N-R svarede at kun en mindre del af
medlemmerne er på facebook.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Regnskabsaflæggelse ved Hanne Tarp. Vi har aktiver for 190.249 kr. Ingen spørgsmål fra salen
Budgetfremlæggelse ved HT, ingen spørgsmål fra salen.
Kontingentvedtagelse ved HT: foreslog uændret kontingent i 2014, ingen spørgsmål fra salen
Formandsvalg udgår (Kun hvert andet år)
Bestyrelsesvalg. På valg var Karsten Kyed og Anne-Mette Sørensen, der begge var villige til
genvalg. Finn Holm-Jørgensen genopstillede ikke. Niels Nørgaard var villig til valg. KK, A-M S og NN
blev valgt.

Suppleanter til bestyrelsen: Karen Hoffmann og Ulla Djurhus blev valgt.
Revisor: Kjeld Jægenø blev genvalgt og Hanne Jægenø blev revisorsuppleant.
Der var ingen indkomne forslag.
Under evt. spurgte:
Tove Aller om medlemshvervning og sammenlignede med Bernstorff-Jægersborg
grundejerforening, der har omdelt en folder. F N-R foreslog, at vi til næste bestyrelsesmøde vil
drøfte emnet.
Johnny Bromann foreslog et nærmere samarbejde med grundejerforeningerne generelt, Niels
Ulrik Kampmann Hansen svarede, at vi har noget på vej med Dyssegård grundejerforening.
Connie Thomsen foreslog et tættere samarbejde med FOGUS, F N-R svarede, at det vil vi overveje.
Niels Nørgaard foreslog, at vi etablerede venskabsforeninger med andre nordiske byer,
bestyrelsen arbejder videre med sagen.
Jens Tarp sluttede af med at takke for god ro og orden.
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