HEDEBOEGNENS

Referat af

Ordinær generalforsamling nr. 15 i
Hedeboegnens Slægtsforsker X'orening
Torsdag den 19. januar 2Ol7 kL 19.00

Formanden Birgit Larsen bød velkommen.
Der var nødt33 medlemmer.

Punkt

1

Valg af dirigent
Aksel Kramerblev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen
for lovlig ifølge vedtægteme

Punkt 2

Bestyrelsens beretning v/formanden
Formanden forelagde bes§relsens beretning (vedlagt).
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3

X'remlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet (vedlagt), der blev enstemmigt godkendt.

Punkt 4

Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 5

Fastsættelse af kontingent
Kassereren foreslog uændret kontingent
Kr. 150,- pr. medlem og kr. 200,- pr. ægtepar.
Forslaget blev vedtaget.
på at kontingentet skal være betall inden 1. marts.
Kassereren

giorde

Punkt 6

VaIg til bestyrelsen
Valg af kasserer:

Valg af I bestyrelsesmedl.:
Valg af I bestyr.medlem i
Otto Jakobsens sted

Bestyrelsesmedl. Otto Jakobsen overtiager posten som
kasserer i stedet forAme Ole Mortensen, der ikke
ønskede genvalg.
Ejner Stutemeyer blev genvalgt.
Carsten Hougaard blev valg ind i bestyrelsen i det ar,
der er tilbage af Otto Jakobsens valgperiode.

Punkt 7

Yalg af redaktør af
hjemmesiden

Bjarne Larsen blev genvalgt.

Punkt 8

YaIg af suppleant
til bestyrelsen

Jette Johannesen blev valgt i stedet for
Carsten Hougaard, der er blevet bes6irelsesmedlem.

Punkt 9

Valg af suppleant
redaktøren af
hjemmesiden

Punkt

Valg af revisor

10

for

og

Flemming Nielsen blev genvalgt.

Wilfred Lykke blev genvalgt som revisor og

revisorsuppleant LeifAdamsenblev genvalgtsomrevisorsuppleant.
Punkt

11

Eventuelt
Formanden takkede Arne Ole Mortensen for hans arbejde som kasserer
foreningen.

i

Der blev talt om en tur til arkivet i Viborg i maj måned. Der var interesse for
forslaget, og vi taler videre om det på torsdag den26. jan.ZAfi.
Desuden blev der oplyst om en sakaldt §79, der skulle være en pulje, der giver
tilskud til foreninger til udflugter. Aksel Kramer undersøger sagen.

Derudover blev der talt om udflugter ud af huset. Hvad må det koste og udelukker
man nogle medlemmer, hvis det er for dyrt? Skal der guide på og skal man spise
bagefter?
Bestyrelsen laver en prøvetur til en pris, som den finder forsvarlig.
Der blev spurgt om man kan betale kontingentet med Mobile Pay. Lige nu kan man
ikke betale til en forening på den måde, men det kommerhøjst sandsynliS i løbet af
året.

Dirigenten takkede for god ro og orden
Ulla Mulvad Mortensen
referent
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Regnskab
01-01-2016

for 2016
til

3L-L2-2016

indtægl
Kontingent
Forud betalt Kontingent
Gæster foredrag

8.500
350

Egenbetaling
Høje Taastrup Kommune

3.000

lndtægt i alt

tL.923

Udsift
Kontorartikler
Møder
Arangementer
Medlemskaber

286

628
4.553

2.235
240

Gaver

Anskaffelser
forudbetalt kontingent
Udgifter i alt

198

350
8.500

Overskud

3.423

Aktiver 31-12-2015
lndestående i Nordea

Kontant
overfdres til 2017

L6.624
9-7

-3s0
Aktiver i alt

_:

L6.37L

Passiver
Formue primo
Overskud 2015
Formue ultimo
decimaler

12.949
3.423

afrundet

atUt-2c,,/

Regnskobet er revideret og bilog gennemgået og fundet iorden

Lykke

*Y%r,./
Wilfred

!6.371
Arne Ole Morter§en
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