Referat af Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegns generalforsamling
afholdt den 31. marts 2010 i Pakhuset, Vesterbro, Nykøbing Sjælland
Med dagsroden iflg. vedtægternes § 6
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassereren 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
Formanden bød velkommen til forsamlingen og indledte med at mindes 3 markante personligheder,
der alle var døde inden for den seneste tid og som havde været medlemmer i foreningen. Johannes
Holm, Henry Jacobsen og Bent Jensen alle havde de udøvet stor indflydelse på udviklingen i
Odsherred gennem deres virke i sogneråd og byråd og ikke mindst gennem deres virke som
borgmestre. Bent Jensen var i en periode formand for Lokalhistorisk forening for Nykøbing og
udøvede et betydningsfuldt arbejde for foreningen eksistens. Forsamlingen rejse sig og mindedes
dem med 1 minuts stilhed.
Ad 1) Valg af dirigent og stemmetællere
Generalforsamlingen valgte med akklamation Per Pandrup som dirigent og han konstaterede at
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed
beslutningsdygtig. Der blev ikke valgt stemmetællere.
Ad 2) Formandens beretning
Formanden aflagde beretning for året 2009 og oplyste, at den endvidere ville være tilgængelig på
foreningens hjemmeside efter påske. Beretningen blev godkendt med akklamation.
Ad 3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer gennemgik regnskabet for regnskabsåret 2009. En opstilling af regnskabet var sammen
med indkaldelse til generalforsamlingen sendt til foreningens medlemmer. Kassereren og
formanden uddybede på forespørgsel fra forsamlingen nogle punkter medlemskontingenter og
annonceudgifter. Regnskabet forelå godkendt af revisor og generalforsamlingen godkendte
regnskabet med akklamation.
Ad 4) Forelæggelse af budget og forslag til arbejdsplan for det kommende år
Formanden fremlagde forslag til aktiviteter i 2010. Disse aktiviteter er nærmere omtalt på
foreningens hjemmeside under ’Aktiviteter’. Generalforsamlingen tog disse forslag til efterretning
med akklamation.
Ad 5) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forslog et uændret medlemskontingent på 100 kr. årlig. Generalforsamlingen godkendte
forslaget.

Ad 6) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Finn Nielsen, der ikke ønskede genvalg til bestyrelsen og Birgit Krogh, der var villig til
at modtage genvalg.
Per Pandrup der hidtil havde været suppleant blev foreslået og sammen med Birgit Krogh blev de
med akklamation valgt til bestyrelsesmedlemmer.
Ad 8) Valg af 2 suppleanter samt af revisorer og revisorsuppleant
Kirsten Larsen hidtidig suppleant ønskede helst ikke genvalg og Per Pandrup også hidtidig
suppleant var valgt som bestyrelsesmedlem. Fra bestyrelsen og forsamlingen blev foreslået Bente
Hansen og Svend Sørensen, der begge med akklamation blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Til revisor valgte generalforsamlingen Erik Nielsen og som revisorsuppleant Jørn Rasmussen
Ad 9) Eventuelt
Formanden præsenterede foreningen hjemmeside, der vil være tilgængelig på internettet efter påske
på adresse www.nykobingslokalhistoriske.dk ligesom han oplyste, at foreningen e-mailadresse med
tilknytning til hjemmeside er kontakt@nykobingslokalhistoriske.dk.
Formanden oplyste, at det lidt lange domænenavn var valgt for at foreningen kunne ligge på linie
med de 2 andre lokalhistoriske foreningen i kommunen nemlig ’trundholmlokalhistoriske’ og
’dragsholmlokalhistoriske’
Bestyrelse opfordrede medlemmerne til aktivt at deltage i debatter og komme med indlæg også på
den blog som knytter sig til foreningens hjemmeside.

