Historisk Selskab for Nykøbing Sjælland og omegn
Lokalhistorisk forening Nykøbing Sjælland

Referat af generalforsamlingen den 22. marts 2011
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 Bente Hansen og Svend Sørensen 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.
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 var sendt til forenings medlemmer sammen
med indkaldelse til generalforsamlingen. Efter enkelte uddybende spørgsmål fra generalforsamlingen blev
regnskabet for kalenderåret 2010 godkendt med akklamation
Ad 4. Forelæggelse af budget og forslag til arbejdsplan for det kommende år
Budget for 2011 og forslag til aktiviteter forelå skriftlig og vil blive sendt til forenings medlemmer og lagt på
foreningens hjemmeside. Formanden gennemgik budgettet og kommenterede de foreslåede aktiviteter.
Generalforsamlingen tog budgettet til efterretningen uden kommentarer. Generalforsamlingen tog
ligeledes de foreslående aktiviteter til efterretning efter en konstruktiv debat om hvorledes de i praksis
kunne gennemføres. Især aktiviteten Debataften om KUNST i byen hvorfor – hvordan? Gav anledning til en
del debat. Formanden noterede sig de fremførte synspunkter og ville lade disse indgå i bestyrelsens videre
arbejde.
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 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, nemlig Finn Mørup, Poul Jensen og Sven
Langhans. Finn Mørup og Svend Langhans var villig til at modtage genvalg og bestyrelsen foreslog valg af
Svend Sørensen til bestyrelsen. Da der ikke fremkom andre forslag blev Finn Mørup, Sven Langhans og
Svend Sørensen 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 suppleanter
foreslog bestyrelsen Bente Hansen og Poul Jensen. Da der ikke fremkom andre forslag blev de valgt med
akklamation.
Dirigenten konstaterede at Erik Nielsen var villige til genvalg som revisor og at Jørgen Rasmussen var villig
til at modtage valg som revisor samt at Niels Nybjerg var villig til at modtage valg 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
Ingen ønskede ordet.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, hvorefter foreningen var vært ved
kaffe/te før Finn Mørup fortale om ’Da jernbanen kom til Nykøbing’. Finn Mørups indlæg omfattede
foruden en historisk vinkel for jenbanens betydning også en beskrivelse af jernbaneområdets bygninger og
adgangsveje til og fra området.
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