Historisk Selskab for Nykøbing Sjælland og Omegn
Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland
Referat af Historisk Selskabs for Nykøbing Sjælland og Omegns
generalforsamlingen afholdt den 20. marts 2012 i Pakhuset,
Vesterbro, Nykøbing Sj.
Dagsorden iflg. vedtægternes § 6
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget og forslag til arbejdsplan for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter samt af revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent og stemmetællere
Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne John Richter som dirigent.
Generalforsamlingen valgte med akklamation John Richter som dirigent. Dirigenten fastslog, at
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes § 6 og dermed beslutningsdygtig.
Som stemmetællere blev Bessie Gideon og Niels Nybjerg valgt.
Ad 2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning for perioden siden generalforsamlingen i 2010. Formandens beretning
foreligger skriftlig og den vil blive sendt til foreningens medlemmer og lægges på foreningens hjemmeside.
Der blev efterlyst mere presseomtale af foreningen aktiviteter f.eks. i form af pressemeddelelser til
ugeaviserne. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen vil arbejde med at få større presseomtale af
foreningens aktiviteter. Efter enkelte uddybende spørgsmål fra generalforsamlingen blev formandens
beretning godkendt med akklamation.
Ad 3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Kasseren gennemgik regnskabet, der med revisor påtegning blev udleveret til tilstedeværende medlemmer.
Regnskabet sendes til alle medlemmer sammen med formandens beretning. Der blev rejst spørgsmål om
nytteværdien af den store omkostning, der er forbundet med annoncering, hvor under det blev påpeget, at
omkostningen til annoncering oversteg medlemskontingentet. Formanden oplyste, at annoncering har en
pr-værdi for foreningen og at omkostningen i stor udstrækning blev opvejet af de indtægter, der
forekommer ved afholdelse af arrangementerne, men lovede at bestyrelsen vil være kritisk i forbindelse
med annoncering. Efter enkelte uddybende spørgsmål fra generalforsamlingen blev regnskabet for
kalenderåret 2011, der udviste et overskud på 4.500 kr., godkendt med akklamation.
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Ad 4. Forelæggelse af budget og forslag til arbejdsplan for det kommende år
Planlagte aktiviteter for perioden indtil september 2012 var udsendt i nyhedsbrev sammen med indkaldelse
til generalforsamling. Budgetforslag for året 2012, der udviste balance mellem indtægter og udgifter, blev
gennemgået af formanden. I sin beretning havde formanden efterlyst forslag til aktiviteter efter august
2012 og der fremkom flere forslag, som bestyrelsen har noteret sig blandt andet byvandring i Nykøbing,
fællesarrangementer med andre foreninger, ’kirkegårdsvandring’, Nykøbing i gamle dage, arbejdsgrupper
for særlige emner. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen vil arbejde på at gennemføre de foreslåede
aktiviteter i muligt omfang. Generalforsamlingen tog budgettet til efterretningen. Generalforsamlingen tog
formandens tilkendegivelse til efterretning efter en konstruktiv debat om hvorledes de i praksis kunne
gennemføres.
Ad 5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr., hvilket generalforsamlingen godkendte.
Ad 6. Indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå indkomne forslag til behandling.
Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ifølge vedtægternes § 5 var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, nemlig Per Pandrup og Birgir Krogh, begge
var villig til at modtage genvalg, og da der ikke fremkom andre forslag blev Per Pandrup og Birgit Krogh
valgt med akklamation.
Ad 8. Valg af 2 suppleanter samt af revisorer og revisorsuppleant
Ifølge vedtægternes § 6 var 2 suppleanter og 2 revisorer samt revisorsuppleant på valg. Som suppleant
foreslog bestyrelsen Bente Hansen, der blev valgt som 1. suppleant og som 2. suppleant blev valgt Ulla
Nevermann begge med akklamation. Dirigenten konstaterede at Erik Nielsen og Jørgen Rasmussen var
villige til genvalg som revisorer samt at Niels Nybjerg var villig til at modtage genvalg som revisorsuppleant.
Da der ikke fremkom andre forslag blev Erik Nielsen og Jørgen Rasmussen valgt som revisorer og Niels
Nybjerg som revisorsuppleant alle med akklamation.
Ad 9. Eventuelt
Steen Axil fra Odsherreds Møntklub bad om ordet og udtrykte ønske om et samarbejde med de
lokalhistoriske foreninger i Odsherred blandt andet om udstillinger. Odsherreds Møntklub ønske ligeledes
medlemskab af Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland. Formanden takkede for interessen og
tilkendegav, at foreningen selvfølgelig var interesseret i samarbejde om relevante projekter.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, hvorefter foreningen var vært ved
kaffe/te før Svend Sørensen orienterede om de muligheder, der foreligger for at formidle lokalhistorie
gennem Odsherred Wiki . På grund af det fremskredne tidspunkt blev den planlagte orientering om
slægtsforskning udskudt. (kan bringes ved en senere lejlighed).
John Richter
Dirigent

Finn Mørup
Formand
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