Karlebo Lokalhistoriske Forening

Kokkedal, 12. marts 2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022
Der indkaldes hermed til generalforsamling 2022, torsdag den 31. marts, 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 torsdag den 24. marts.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslår John Macko som dirigent og Bjørn Sandberg som referent
2. Bestyrelsens beretning for 2021.
3. Forelæggelse af regnskab for 2021.
4. Indkomne forslag.
5. Vedtagelse af forslag til budget for 2022 samt fastsættelse af kontingent, for
2023.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2023 fastholdes som for tidligere
år med kr. 110,00 for enkelte og kr. 160,00 for par.
6. VaIg - Opstilling af kandidater til bestyrelsen.
På valg for 2 år er:
Flemming Jappsen
Henrik Teileskov
Merete Gøtzsche
Peter Aarby
På valg for 1 år er:
Bjørn Sandberg (1. suppleant)
Ebba Anker (2. suppleant)
Lars Frits Hansen (revisor)
Jørgen Krúger (revisor)
Søren Rose (revisorsuppleant)
Alle er villige til genvalg

7. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der pause, hvor der bydes på kaffe/the med kringle.
Vi slutter aftenen med et foredrag af lokalhistorikeren, cand.polit. Peter Aarby, der har samlet oplysninger
om en lang række historiske seværdigheder i form af tekster og billeder. Det gælder ikke mindst for Karlebo Sogns vedkommende, hvorfra de fleste historiske steder, der indgår i samlingen, stammer. Peter Aarby
bringer os ved hjælp af denne samling af billeder og historiske data igennem en del af vores sogns historie: ”Bevæger man sig rundt i vores kommune støder man ustandselig på lokaliteter, bygninger, møller,
veje, broer, kirker, kroer, gravpladser, havne, forsvarsanlæg m.v. samt ikke mindst de gamle landsbyer, som fortæller om både egnens og Danmarks historie.”
Med venlig lokalhistorisk hilsen
Bestyrelsen
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