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     Kokkedal, 30. oktober 2020 

 
 

                               Referat af Generalforsamling 2020 
 
Generalforsamlingen blev - på grund af Corona-krisen - afviklet som en ”hjemmegeneral-
forsamling” i tiden 12. oktober - 29. oktober 2020. Alle foreningens medlemmer har den 12. 
oktober 2020 fået tilsendt følgende:  
 

1) Bestyrelsens beretning for 2019  
2) Regnskab for 2019 og budget for 2020.  
3) Forslag til vedtægtsændringer  

 

                  Dagsorden 
  

1. Bestyrelsens beretning 

    Se den tilsendte beretning 

• Ingen bemærkninger er modtaget hertil 
 
2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
    Se det tilsendte forslag til vedtægtsændringer, med ikrafttræden den 1. januar 2021.  
    Forslaget i revideret form er vedhæftet. 

• Ingen bemærkninger er modtaget hertil 
            Det betyder, at Karlebo Lokalhistoriske Forening fra og med den 1. januar 2021 - efter  
            godt 44 år - ikke længere står for driften af Fredensborg Museum. 
 
3. Indkomne forslag fra medlemmerne. 

• Ingen forslag er modtaget. 
 
4. Forelæggelse af regnskab for 2019 
    Se det tilsendte regnskab for 2019 

• Ingen bemærkninger er modtaget hertil. 
 
5. Forelæggelse af forslag til budget for 2020, samt forslag til kontingent for 2021 
    Se det tilsendte forslag til budget for 2020 samt forslag til kontingent for 2021 

• Ingen bemærkninger er modtaget  
Det betyder, at kontingentet for 2021 er fastsat til kr. 80,00 for par og kr. 55,00 for 
enkelte. Samt at denne kontingentnedsættelse kun gælder for året 2021. 
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6. VaIg  
    Da der ikke er modtaget andre forslag end bestyrelsens, betyder det, at følgende er valgt.   
    Bemærkning: Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i 2020. 
 
    a) Bestyrelesemedlemmer 
        Peter Aarby er valgt for 2 år 
        Flemming Jappsen er valgt for 2 år 
        Merete Gøtzsche er valgt for 2 år 
        Henrik Teileskov er valgt for 2 år fra den 1. januar 2021 
 
    b) Suppleanter 
         Bjørn Sandberg er valgt som 1. suppleant for 1 år fra den 1. januar 2021 
         Ebba Anker Nielsen er valgt som 2. suppleant for 1 år fra den 1. januar 2021 
 
    c) 2 revisorer 
        Lars Frits Hansen og Jørgen Krüger er valgt for 1 år 
 
    d) Revisorsuppleant 

       Søren Rose er valgt for 1 år 

7. Eventuelt  

    Der er ikke modtaget bemærkninger til dette punkt. 

_________________________________________________________________________ 

 

30. oktober 2020    

                      Bestyrelsen erklærer hermed alle de fremsatte forslag for vedtaget.  

 

Niels Storgaard Simonsen      Anna-Sophie Dalgaard      Britta Gersner     Flemming Jappsen 

 

Peter Aarby   Ebba Anker Nielsen     Merete Gøtzsche      Henrik Teileskov     Bjørn Sandberg      

 


