Referat af generalforsamling
i
Gentofte lokalhistoriske Forening
Generalforsamlingen blev afholdt på Jægersborghave Plejehjem den 25. april 2018 kl. 20.15.
Ad punkt 1: Valg af Dirigent og referent. Som referent og midlertidig dirigent blev Niels Ulrik Kampmann
Hansen valgt, han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, og at den var indkaldt i god tid i relation
til reglerne.
Ad punkt 2: Bestyrelsens årsberetning. Formand Flemming Noes-Rasmussen aflagde herefter bestyrelsens
årsberetning. Han konstaterede, at foreningsåret går fra april til april, men at det ville være bedre med
rykke foreningsåret til januar. Året har været præget af et højt aktivitetsniveau med 18 arrangementer og
medlemsfremgang. Aktiviteter for medlemmer er arrangementer og publikationer. Vi har haft otte
egentlige foredrag, seks vandreture og fire rundvisninger. Foreningen har lavet to temahæfter (Skovshoved
og Vangede-Dyssegård) og tre småskrifter. Bestyrelsen har bestilt kommunebogen om Gentofte af Trap 6.
udgave til medlemmerne. Vi samarbejder med en række andre foreninger: Grønt råd, Lokalhistorisk
Fællesforening, Kontaktgruppen vedr. Slots- og Kulturstyrelsen, Kultur- og Festdage, Ordrup Gymnasiums
historiske dage, Dyssegårds lokalhistoriske gruppe, befæstningsdagen og Golden Days.
Formanden afsluttede beretningen med at takke Ulla Djurhuus for godt samarbejde som webmaster, også
tak til Kjeld Jægenø for revisorarbejde igennem en årrække samt til Kirsten Bredal for et års
bestyrelsesarbejde. Karsten Kyed har overtaget den ledige bestyrelsespost i et år.
Jens Tarp overtog nu dirigentposten på mødet og spurgte, om der var spørgsmål til beretningen:
Desirée Mejlsøe spurgte, om der kunne udsendes et eksemplar af medlemslisten: Formanden svarede, at
det må vi ikke. Jens Mathiesen roste foreningen. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning med
applaus.
Ad punkt 3: Årsregnskab. Kassereren Hanne Tarp omdelte årsregnskabet, der ligeledes blev vist på lærred.
Der er ingen revisorpåtegninger. Året viser et underskud på 13.537 kr., dette skyldes delvis en post på
10.000 kr. fra kommunen, der ikke er nået frem inden afslutningen på regnskabsåret. Under spørgsmål fra
salen spurgte Hans Erik Busk til posten: Repræsentation. Regnskabet blev godkendt med applaus.
Ad punkt 4: Budget. Budgettet blev gennemgået af Flemming Noes-Rasmusssen og viser en balance på
170.000 kr. Bogsalg har nu næsten overhalet kontingentindbetalinger. Vi arbejder på at få flere tilskud.
Udgifterne til to temahæfter og indkøb af Trap kommunebind er ansat til 150.000 kr. .
Fra salen spurgte Agnes Kronbach om vi søgte Mærsk-fonde. Hans Erik Busk foreslog, at temahæftet om
Tuborg kunne blive sponsoreret af Carlsberg. Tutter de Neergaard spurgte, om medlemmerne ikke kunne

afhente deres årbøger selv. Hans Erik Busk foreslog plasticomslag i stedet for konvolutter. Flemming
besvarede spørgsmålene, og budgettet blev taget til efterretning.
Ad punkt 5: Kontingent. Kontingentet blev foreslået uændret, dvs. 200 kr. for enkeltmedlemmer, 250 kr.
for par og 400 kr. for institutioner. Dette forslag blev vedtaget med applaus.
Ad punkt 6: Formandsvalg: Flemming Noes-Rasmussen var villig til genvalg. Han genvalgtes uden
modkandidat med applaus.
Ad punkt 7: Bestyrelsesvalg. Til bestyrelsen var Niels Ulrik Kampmann Hansen, Hanne Tarp og Ning de
Coninck-Smith efter tur på valg, de genvalgtes uden modkandidater med applaus.
Ad punkt 8: Suppleantvalg.. Til bestyrelsessuppleanter valgtes Hans Erik Busk som 1. suppleant og Jens
Mathiesen som 2. suppleant.
Ad punkt 9: Revisorvalg. Til revisor valgtes Martin Aagaard.
Ad punkt 10: Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
Ad punkt 11: Eventuelt. Under eventuelt efterlyste Flemming Noes-Rasmussen IT-kyndige i forsamlingen.
Egon Clausen og Hans Erik Busk meldte sig her. Frederik Dehlholm spurgte om foreningens forhold til
Lokalhistorisk Arkiv. Jesper Morville fortalte som tidligere ansat og nuværende frivillig, at der er god synergi
mellem arkiv og forening. Jens Tarp fortalte om sine gode oplevelser. Jens Mathiesen ville gerne være
kontaktperson mellem foreningen og arkivet, dette blev taget til efterretning. Hans Erik Busk har meldt sig i
en gruppe, der digitaliserer gamle protokoller. Holger Mosbech spurgte, om det var muligt at lægge arkivet
og foreningens arrangementer på forskellige dage.
Flemming Noes-Rasmussen takkede for en god og konstruktiv generalforsamling og takkede dirigenten for
en god ledelse af debatten.
Generalforsamlingen sluttede kl. 9.24

