Kokkedal, 30. marts 2019

Referat af generalforsamling i Karlebo Lokalhistoriske Forening, afholdt
torsdag den 28. marts 2019, i Foredragssalen, Egedal Kirke, Egedalsvej 3,
Kokkedal.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog John Macko som dirigent og Bjørn Sandberg som referent.
Begge blev valgt.
Formanden benyttede lejligheden til at byde de mange fremmødte velkommen til
generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning.
Beretningen blev afsluttet med applaus fra de tilstedeværende.
Kommunens repræsentant i Karlebo Lokalhistoriske Forening, Birgitte Larsen, bad
efter beretningen om ordet.
Hun roste bl.a. formanden for hans initiativer og med hans arbejde med at få
foreningen til at fungere. Bemærkningerne blev efterfulgt af applaus fra de
tilstedeværende.
Bestyrelsens beretning blev efterfølgende godkendt med efterfølgende applaus fra
de tilstedeværende.
3. Forelæggelse af regnskab.
Foreningens kasserer fremlagde det omdelte regnskab. Regnskabet blev
godkendt.
4. Indkomne forslag.
Formanden har pr. e-mail, den 10. marts 2019, fra Jens Erik Christiansen, Nivå,
modtaget et forsalg til behandling på foreningens generalforsamling, den 28. marts
2019:
”Forslag til generalforsamlingsbeslutning:
Medlemsbladet 'Rytterskolen' skal hvert år udkomme i forbindelse med og
udleveres til de fremmødte på den ordinære generalforsamling.
Bladet skal bl.a. indeholde generalforsamlingens dagsorden, formandens
beretning, det reviderede regnskab, budgetforslag for indeværende år samt forslag
til kontingent for det efterfølgende år.

Det efterfølgende nummer af Rytterskolen' skal bl.a. indeholde referat af
generalforsamlingen.”
Jens Erik Christiansen uddybede sit forslag, hvorefter formanden redegjorde for
bestyrelsens holdning.
Bestyrelsen havde drøftet forslaget på et bestyrelsesmøde, hvor konklusionen var,
at der hvis forslaget blev vedtaget blev nødvendigt at lave et ekstra blad, noget der
ville medføre store ekstra udgifter. Det vil være meget nemmere og billigere at
udsende de nødvendige informationer via mail Foreningen har ikke mange
medlemmer der ingen mailadresse har, og disse vil relativt billig kunne modtage
informationerne via postvæsnet.
Forslaget blev sat til afstemning. Der var kun fire der stemte for forslaget, som
derved ikke blev vedtaget.
5. Vedtagelse af forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent
Kassereren redegjorde for det forslåede budget,
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2020 fastholdes med kr. 110,00 for enkelte
og kr. 160,00 for par.
Bestyrelsens to forslag blev derefter vedtaget uden bemærkninger.
6. VaIg af
a) Formand
Niels Storgaard Simonsen blev genvalgt for 2 år.
b) Bestyrelsesmedlemmer:
Anna-Sophie Dalgaard modtog genvalg for en periode på 2 år, ligesom Britta
Gersner også blev genvalgt for en periode på 2 år.
c) 2 suppleanter:
Henrik Teileskov blev genvalgt for 1 år som 1. suppleant, ligesom
Bjørn Sandberg blev genvalgt for 1 år som 2. suppleant.
d) 2 revisorer
Lars Frits Hansen og Jørgen Krüger blev genvalg for 1 år.
e) 1 revisorsuppleant
Leif Rostgaard Sørensen blev genvalgt for 1 år.
7. Eventuelt
Ingen bad om ordet.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. ca. 20.30, og takkede for god ro og
orden.

Formanden takkede dirigenten og derefter de tilstedeværende knapt 100 fremmødte medlemmer for det flotte rekordstore fremmøde til generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen og en kort pause, hvor der blev budt på kaffe/the med
kringle, holdt historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, Karlebo
Lokalhistoriske Forening, et foredrag om det gamle Niverøds historie, indtil
udviklingen med den nye bebyggelse på begge sider af Nivåvej.
Trådene blev bl.a. trukket næsten 1000 år tilbage og frem til bygningen af
kongevejen i 1790-erne. Afholdelsen af den første demokratiske folkeafstemning i
1841 på Niverød Kro, bygningen af Danmarks første plejehjem i 1891. Samt
endelig tiden fra 1960-erne og frem, hvor han fortalte om den hurtige udbygning
fra landsby til en del af den moderne forstadsbebyggelse Niverød-Nivå.
Bjørn Sandberg
Sekretær

