
 

 

 
Referat af generalforsamling i Gentofte Lokalhistoriske Forening 
30. april 2019. Afholdt på Gl. Hellerup Gymnasium. 
 
 
Ad punkt 1: Valgt til dirigent: Jens Tarp og valgt til referent: Niels Ulrik Kampmann Hansen. Di-
rigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at dags-
orden var i overensstemmelse med vedtægterne. 
 
Ad punkt 2: Bestyrelsens beretning ved formanden Flemming Noes-Rasmussen, der fortalte, 
at 2018 var et godt år for foreningen med nu omkring 500 personlige medlemmer og i alt 17 
arrangementer. Tove Aller fra salen udtrykte et dybtfølt: "Tak" for foreningens arbejde. Besty-
relsens beretning blev taget til efterretning med applaus. 
 
Ad punkt 3: Regnskabet for 2018 blev gennemgået af Hanne Tarp. Året viser øgede kontin-
gentindbetalinger, bogsalg og tilskud fra diverse fonde. Portoudgifterne blev berørt, og fra sa-
len var der stor tilfredshed med omdeling. Applaus. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål 
til regnskabet. Birgitte Stürup spurgte til Trap, denne udgift er på 2019 regnskabet. Regnskabet 
blev godkendt. Hanne Tarp gennemgik derefter årets balance og det samlede regnskab blev 
godkendt. 
 
Ad punkt 4: Budget for 2020 og det reviderede budget for 2019. Der var ingen bemærkninger 
til budgettet, der blev taget til efterretning. 
 
Ad punkt 5: Hanne Tarp foreslog uændret kontingent. Vedtaget. 
 
Ad punkt 6: Formandsvalg udgår (kun på lige år). 
 
Ad punkt 7: Valg til bestyrelsen var tre bestyrelsesmedlemmer: Helle Juhl, Karsten Kyed og Je-
sper Morville, de var villige til genvalg, og de blev genvalgt. 
 
Ad punkt 8: Valg til bestyrelsessuppleant: Mads Rønsholdt Andersen træder ind i stedet for 
Hans Erik Busk. 
 



 

Ad punkt 9: Valgt til revisor blev Martin Aagaard. 
 
Ad punkt 10: Ingen indkomne forslag. 
 
Ad punk 11: Eventuelt, dirigenten synes, at vi skulle takke bestyrelsen. og formanden takkede 
dirigenten for en godt ledet generalforsamling. Derefter var der en pause, hvorefter jubilæ-
umsfesten begyndte. 
 
Referent: Niels Ulrik Kampmann Hansen 


