
 
 

Kokkedal, 30. marts 2017 
 

 
 
 

Referat af generalforsamling, torsdag den 30. marts 2017, kl. 19.30 
i Foredragssalen, Egedal Kirke, Egedalsvej 3, Kokkedal. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Formanden bød velkommen og konstaterede en rekordtilslutning på 92 deltagere til generalforsamlingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 Dagsorden 

 

 1. Valg af dirigent og referent. 
Bestyrelsen foreslår John Macko som dirigent og Jens Andersen som referent. 
Begge blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt varslet. 

 
  2. Bestyrelsens beretning. 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. 
Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger.    

 
  3. Forelæggelse af regnskab.  

Kassereren fremlagde regnskabet. 
Regnskabet står for småt på bilaget. Det rettes til næste år. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 

 
  4. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag. 
              
  5. Vedtagelse af forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for et enkelt medlem fortsat er kr. 110,00 årligt og, 
at kontingentet for par ligeledes fortsat er kr.160,00 årligt. 
Forslag til budget blev vedtaget. 
Bestyrelsens forslag blev godkendt. 

 
  6. VaIg af       a) Formand 
                                                Niels Storgaard Simonsen modtager genvalg for 2 år 

Formanden blev genvalgt 
                      b) Bestyrelsesmedlemmer:  

                                                             Anna-Sophie Dalgaard modtager genvalg for 2 år 
       Britta Gersner modtager genvalg for 2 år 

Anna-Sophie og Britta blev begge genvalgt 



   c) 2 suppleanter: 
                                                             Flemming Jappsen modtager genvalg for 1 år som 1. suppleant 
                                                             Henrik Teileskov modtager genvalg for 1 år som 2. suppleant 

Flemming og Henrik blev begge genvalgt 
  d) 2 revisorer  
                                                             Lars Frits Hansen og Jørgen Krüger modtager genvalg for 1 år. 

Lars og Jørgen blev begge genvalgt 
  e) 1 revisorsuppleant  
                                                             Leif Rostgaard Sørensen, modtager genvalg for 1 år. 

Leif blev genvalgt 
 
 

 
 7. Eventuelt 

Byrådets repræsentant i bestyrelsen Birgitte Larsen roste formanden, for hans store arbejde med 
at lede foreningen. 
Birgitte takkede også formanden for kulturudvalget Ulla Hardy-Hansen for hendes opbakning til 
foreningen. 

 
 
 
 

 

 
Med venlig hilsen 
Jens Andersen 

Sekretær 
 
 
 
 

 
Efter generalforsamlingen var der pause, hvor der blev budt på kaffe/the med kringle. Vi sluttede aftenen med et foredrag af  
bibliotekar Kirsten Norn, der uddybede sin artikel i foreningens medlemsblad ”Rytterskolen” nr. 3, 2016 om inspektør Johan 
Frederik Johansen. 

 


