Referat af Historisk generalforsamlingen afholdt den 28. marts 2014,
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. Generalforsamlingen valgte med akklamation Steen Axiel  som dirigent.
Generalforsamling var indkaldt skriftligt den 9. marts 2013. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes § 6 og dermed beslutningsdygtig. Generalforsamlingen besluttede ikke at vælge stemmetællere.
Ad 2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning for perioden siden generalforsamlingen i 2012. Formandens beretning foreligger skriftligt og
den vil blive sendt til foreningens medlemmer og lægges på foreningens hjemmeside. Formandens beretning blev godkendt
med akklamation.
Ad 3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren gennemgik regnskabet for 2012, som var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Regnskabet var gennemgået og godkendt af revisorerne.
Regnskabet udviste et overskud på 4.268,53 kr., således at foreningen med indgangen til 2014 har en egenkapital på
29.969,03 kr. Generalforsamlingen godkendte regnskabet for kalenderåret 2013 med akklamation.
Ad 4. Forelæggelse af budget og forslag til arbejdsplan for det kommende år
Formanden gennemgik forslag til budget for året 2014, der udviste et mindre et underskud på 1.500 kr. mellem indtægter og
udgifter. Bestyrelsen er opmærksom på at dette primært skyldes de voksende udgifter til annoncering af vores arrangementer. Vi vil derfor fremover ikke annoncere vores byvandringer i avisen, men alene i Odsherred kalenderen.
Aktiviteter i 2014 omfatter 3 byvandringer i Nykøbing. I efteråret planlægges gennemført en række arrangementer med fællestitlen Nykøbing i gamle dage. Generalforsamlingen tog budgettet og aktivitetsprogram til efterretningen.
Ad 5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at ændre kontingent således; kontingent Uændret for enkelt medlemmer 100 kr. og 150 kr. for par.
Generalforsamlingen godkendte kontingentet.
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 Birgit Krogh og Claus Marcussen, alle var villig til at
modtage genvalg, og da der ikke fremkom andre forslag blev Birgit Krogh og Claus Marcussen 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.
Ulla Nevermann var på Valg. Ulla Nevermann er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår Peter Lindhart Petersen. Der var ingen
forslag fra generalforsamlingen. Ulla Nevermann og Peter Lindhart Petersen blev begge valgt 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
Der fremkom ingen bemærkninger fra generalforsamlingen. Dirigenten sluttede derefter generalforsamlingen og takkede for
god ro og orden.



