Lokalhistorisk Forening for Gentofte Kommune
Referat af Generalforsamling 28. april 2005 på Øregård museum.

Efter Thomas Vikstrøms foredrag om fredning af Insulinmosen startede
generalforsamlingen kl. 21.05.
Formanden Finn Holm-Jørgensen bød velkommen og gik til dagsordenens punkt 1:
Valg af dirigent. Advokat Bertil Jacobi blev enstemmigt valgt med akklamation.
Han indledte med at erklære generalforsamlingen for rettidigt varslet i henhold til
foreningens love.
Ad punkt 2. Formandens beretning var udsendt forlods, så han fortalte om
foreningens æresmedlem: Helen Schou, der netop var blevet 100 år. Derefter
glædede han sig over det store fremmøde til forårets arrangementer og over årets
GentofteJournal, der er blevet så flot modtaget. Der er også grund til at glæde sig
over styrkelsen af Lokalhistorisk Arkiv, der er blevet opnormeret med en ny leder.
Han fortalte om de kommende arrangementer og udtalte sin tak til bestyrelse og
Webmaster.
På spørgsmål fra salen ytrede Niels Bloch, der var medlem af vores
forgængerforening, sig og spurgte om mere fondsstøtte til vores bogudgivelser.
Johnny Bromand foreslog flere byvandringer bl. a. til Skovshoved. Thomas
Vikstrøm foreslog at genudgive bøgerne: ”Bernstorffs Bønder” og ”Vand finder vej”
begge af L. Gorfredsen. Christian Duus Andersen tilbød administrativ hjælp f. eks.
til korrekturlæsning m.m.. Applaus. Formand og bestyrelse besvarede spørgsmålene.
Derefter godkendtes formandens beretning.
Ad. Punkt 3, Her gennemgik foreningens kasserer regnskabet herunder årets
underskud på 23.515,52 kr, hvilket var en del af vores opsparede egenkapital.
Betalingsservice er for dyrt for en mindre forening som vores. Regnskabet blev
godkendt.
Ad. Punkt 4. Budgettet for 2006 blev gennemgået og godkendt. Fra salen foreslog
Else Egebjerg at annoncere efter flere medlemmer, formanden replicerede, at det
næppe stod i forhold til udgiften, men at medlemsarrangemeneter var den bedste
måde. Arne Hansen menet at foreningen nærmede sig økonomisk kollaps,
formanden fortalte om bogtrykningen og slog koldt vand i blodet. Flere nævnte
udsendelse via E-mail, bestyrelsen har talt om dette, det er administrativt besværligt.
Foreningens Web-master Esben Wagn-Rasmussen nævnte at en CMS-platform er

fremtiden for de datakyndige. Dette drøftes på næste bestyrelsesmøde. Arne Hansen
forelog at ikke-medlemmer skulle betale for deltagelse i foreningens arrangementer.
Jens Tarp mente, at vi skulle søge om financiel støtte før trykning af GJ.Vera
Madsen havde lært foreningen at kende gennem Villabyerne. Karen Hoffmann
forespurgte om porto til udsendelse af bøger. Johnny Bromand mente at bestyrelsen
skulle belønnes med en middag!
Ad.Punkt 5. Kontingentet for 2006 foreloges til:
200 kr for enkeltmedlemmer
250 kr for par og 400 kr for foreninger.
Dette vedtoges uden protester.
Ad. Punkt 6. udgår, da formandsvalg er i lige år.
Ad. Punkt. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hasse Neerbek, Harriet
Tranum-Jensen og Lene Fordsmand.
Hasse Neerbek genopstiller ikke, de to øvrige gør. Genvalg af HTJ og LF.
Bestyrelsen foreslår, at Helle B. Thomsen indtræder fra sin suppleantplads til den
ledige bestyrelsespost. Dette vedtoges.
Ad. Punkt 8. Valg af bestyrelsessuppleanter, her opstiller Hasse Neerbek samt Inge
Panduro fra Øregård Museum. Dette blev vedtaget
Ad. Punkt 9. Som revisor genvalgtes Niels Henrik Detlefsen, og som suppleant
genvalgtes Hans Gjerulf.
Ad. Punkt 10. Der var ingen indkomne forslag.
Ad. Punkt 11 Evt.
Mette Henriksen, Lokalarkivets nye leder blev præsenteret, hun glæder sig til
samarbejde med foreningen.
Hasse Neerbek medbragte et girokort fra 1962 Historisk-Topografisk Forening på kr.
6. Dette indgår i foreningens arkiver
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.20.
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