
            

  

  
             Kokkedal, 6. september 2021 
 

 

                                  Indkaldelse til generalforsamling 2021 
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling 2021, torsdag den 30. september, kl. 19.30.  
Generalforsamlingen finder sted i Foredragssalen, Egedal Kirke, Egedalsvej 3, Kokkedal.  
 

Vi skal minde om, at såfremt der er medlemmer, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, 
skal de være formanden i hænde senest 1 uge før den berammede dato for generalforsamlingen, d.v.s. 
senest den 23. september.  
 
Det er vort håb, at så mange som muligt vil deltage i generalforsamlingen, der efter vedtægterne skulle 
have været afholdt senest den 1. april, men måtte udsættes p.g.a. Corona pandemien. Sidste år måtte 
vi som bekendt afholde generalforsamlingen 2020 som en ”hjemmegeneralforsamling”, fordi vi ikke 
kunne mødes som nu. 

  
           Dagsorden 
 

 1. Valg af dirigent og referent. 
       Bestyrelsen foreslår John Macko som dirigent og Bjørn Sandberg som referent 
 
  2. Bestyrelsens beretning for 2020. 
 
  3. Forelæggelse af regnskab for 2020.  
 
  4. Indkomne forslag. 
              
  5. Vedtagelse af forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent, for 2022 
   Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2022 fastholdes som for tidligere år med 
                     kr.110,00 for enkelte og kr.160,00 for par.  
    
  6. VaIg af a) Formand 
                                      Niels Storgaard Simonsen modtager genvalg for 2 år. 
 
                   b) Bestyrelsesmedlemmer:  

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



                                            c) 2 suppleanter: 
                                                 Bjørn Sandberg modtager valg for 1 år som 1. suppleant 
                                                 Ebba Anker Nielsen modtager valg for 1 år som 2. suppleant 
 
                                            d)  2 revisorer  
                                                  Lars Frits Hansen og Jørgen Krüger modtager genvalg for 1 år. 
 
                                            e)  1 revisorsuppleant  
                                                  Søren Rose modtager genvalg for 1 år. 
 
    7. Eventuelt 
 
Efter generalforsamlingen er der pause, hvor der bydes på kaffe/the med kringle.  
 
Vi slutter aftenen med et foredrag af formanden, Niels Storgaard Simonsen, der vil fortælle om  
Rytterskolen, der blev til Fredensborg Museum.  
 

1723 byggede kong Frederik den 4. en ”kongelig skole” i landsbyen Avderød, senere kaldet Rytterskolen. 
Den var skole i 200 år, og de første 90 år var den Karlebo Sogns eneste skole. Fra 1842 samledes  
desuden medlemmerne af sognets lokale styre, det såkaldte sogneforstanderskab, til deres møder her.  

 

        1976 overtog den nydannede Karlebo Lokalhistoriske Forening bygningen med henblik på at opbygge 
        et museum. Det blev først til Karlebo Museum og senere til det nuværende Fredensborg Museum, hvor  
        driften den 1. januar 2021 overgik til Fredensborg Kommune.  
 
        Niels Storgaard Simonsen vil fortælle om den særlige og vigtige rolle, som Rytterskolen i Avderød 
        kom til at spille for hele Karlebo Sogns historie. 

         
På glædeligt gensyn! 
                                   

Med venlig lokalhistorisk hilsen 
 

Bestyrelsen 
Karlebo Lokalhistoriske Forening 

 


