
Referat af Generalforsamling: Gentofte  

lokalhistoriske Forening 

Ordinær generalforsamling mandag 7. september 2020 i Byens Hus, Hellerupvej 26. 

Ad 1) Jens Tarp blev valgt som dirigent. Hen indledte med at konstatere, at generalforsamlingen 

var lovlig indkaldt. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i april, men på grund af 

Corona-krisen blev denne udsat fra 1. april. Der var 35 medlemmer tilstede, og ingen anfægtede 

generalforsamlingens legalitet. Generalforsamlingen i april og i september var varslet efter 

vedtægterne, og dagsorden var ligeledes efter vedtægterne. 

Som referent blev Niels Ulrik Kampmann Hansen valgt uden modkandidater. 

Ad 2) Bestyrelsens årsberetning blev fremlagt af formanden Flemming Noes-Rasmussen. Han 

henviste til årsrapport og årsregnskab, der var udsendt medio marts.. Siden april 2019 har 

foreningen afholdt 18 arrangementer. Der er en positiv udvikling i medlemstallet. Foreningen har 

563 medlemmer, mens der er 80, der abonnerer på vores nyhedsbrev. I alt har over 1000 personer 

deltaget i vore arrangementer. 

Ved Jesper Morvilles fratræden som bestyrelsesmedlem er Mads Rønsholt, der tidligere var 

suppleant, nu ordinært bestyrelsesmedlem. Formanden udtrykte en tak til Jesper Morville for flere 

års tjeneste. 

Flemming Noes-Rasmussen opsummerede årets vandreture, foredrag og besøg. 

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til årsberetningen. Der var ingen spørgsmål, men blot 

ros til foreningens høje aktivitetsniveau. 

Ad 3) Kasserer Hanne Tarp fremlagde og kommenterede regnskabet for 2019. 

På spørgsmål fra salen spurgte Torben Lorentzen til foreningens store formue, der blev forvaltet til 

negative renter. Hanne Tarp svarede, at vores beholdning ikke er stor nok til dette. 

Jørgen Serup fra salen spurgte om foreningskontoen var CVR-registreret, Hanne Tarp besvarede 

spørgsmålet positivt. Regnskabet blev vedtaget med applaus. 

Det er i år femogtyvende gang, at Hanne Tarp kan fremlægge foreningens årsregnskab. Stor tak til 

Hanne for en kæmpe indsats for foreningen. 

Ad 4) Budget for regnskabsåret 2020 blev fremlagt og vedtaget. 

Ad 5) Kontingentet blev vedtaget uændret. Ingen spørgsmål fra salen. 



Ad 6) Formandsvalget blev klaret nemt, idet Flemming Noes-Rasmussen er villig til genvalg, og der 

var ingen modkandidater. 

Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Ning de Coninck-Smith, Hanne Tarp og Niels Ulrik 

Kampmann Hansen; de var alle tre villige til genvalg, og ingen fra salen stillede op. 

Ad 8) valg af bestyrelsessuppleanter: Der var opstillet to kandidater: Torben Lorentzen og Birgitte 

Dember. Der var ikke flere kandidater. Ved en skriftlig afstemning blev resultatet: 

1. suppleant: Torben Lorentzen (17 stemmer) 

2. suppleant: Birgitte Dember (10 stemmer) og Ugyldige 3 stemmer. 

Ad 9) Valg af revisor. Martin Aagaard er villig til genvalg. Der var ingen modkandidater. Martin 

Aagaard er valgt. Der er ingen revisorsuppleant. 

Ad 10) Der var ingen indkomne forslag. 

Ad 11) Under eventuelt: 

a) Kim Tverskov foreslog en mere udadvendt markedsføring til skoler osv. Flemming Noes-

Rasmussen svarede, at vi har lavet noget i forbindelse med Ordrup Gymnasiums ”Historical 

Days”, men at ideen burde tages op. 

b) Jørgen Serup forespurgte om evt. indbinding eller samlemappe, når det sidste temahæfte 

er færdigt. Flemming Noes-Rasmussen svarede, at vi påtænker at lave et samlebind til alle 

11 temahæfter. 

c) Jørgen Serup savnede en samlet beskrivelse af hele kommunen i lighed med Gotfredsens 

monumentale værk. Flemming Noes-Rasmussen svarede, at det var et stort arbejde, som 

der pt. Ikke er nogen, der kan påtage sig. 

d)  Flemming Noes-Rasmussen fortalte om vores nye ”Corona-initiativ”, der med filmklip viser 

udvalgte steder i kommunen. Der er udkommet en film i serien ”Glad for Ordrup”. 

e) Dirigenten takkede for god ro og orden og Flemming Noes-Rasmussen takkede dirigenten 

for god styring af generalforsamlingen. 

f) Referent: Niels Ulrik Kampmann Hansen 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:  

Formand: Flemming Noes-Rasmussen 

Næstformand: Ning de Coninck-Smith 

Kasserer: Niels Ulrik Kampmann Hansen 

Sekretærjobbet er stadig vakant. 

 


