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1  Valg af dirigent og referent  

Thomas Bredsdorff valgtes som dirigent og Søren Peter Hansen som referent 
 

2  Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 
   Dirigenten konstaterede at indkaldelse til Generalforsamlingen var  
   udsendt rettidigt, og at ingen havde indvendinger mod dagsordenen. 
 
3  Formandens beretning om selskabets virksomhed 
    Formandens beretning ligger andetsteds på siden. 
 
4 Aflæggelse af regnskab for 2017  

Kassereren, Nan Gerdes, fremlagde regnskabet.   
 

5  Revision af regnskab  
   Revisorsuppleanten, Marianne Alenius, gjorde opmærksom på, at ikke alle  
  bilag havde været tilgængelige, da revisionen gennemgik regnskabet, men det  
  var revisorenes opfattelse, at ud fra de bilag, der var, og de oplysninger, der  
  var givet af formanden, var det forsvarligt at godkende regnskabet. Det blev  
  i øvrigt bemærket, at det var rart at se, at en stor del af foreningens  
  opsparede midler var kommet i anvendelse (Jubilæumsbogen: ”Det lange  
  lys”)  
 
6  Godkendelse af regnskab for 2017  
   Regnskabet blev énstemmigt godkendt. 
 
7   Indkomne forslag 
  Ingen. 
 



 
 
 
 
8  Fastsættelse af kontingent for 2018 
   Bestyrelsen indstillede, at kontingentet for 2019 forblev uændret. Dvs.:  
   500,00 kr. for et husstandsmedlemsskab, 275,00 kr. for et ordinært 

medlemskab og 150,00 kr. for studerende og arbejdsløse 
 

9 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Efter tur afgik Søren Peter Hansen, Lars Ilsøe, Thomas Bredsdorff og Jens 
Bjerring-Hansen, som alle genopstillede. Derudover havde Signe Clausen 
meddelt, at hun ønskede at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog, 
at Simona Zetterberg Gjerlevsen blev indvalgt i hendes sted.  
   Søren Peter Hansen, Lars Ilsøe, Thomas Bredsdorff og Jens Bjerring-Hansen blev 
alle genvalgt, og Simona Zetterberg Gjerlevsen  blev indvalgt med 
akklamation. 
     Marianne Alenius genopstillede som suppleant og blev ligeledes valgt 
med akklamation    

 
10    Valg af revisor og revisorsuppleant  
           Johan Rosdahl og Marianne Alenius genopstillede som hhv 1. og 2. revisor  
  og blev begge valgt. 

 
11  Eventuelt  
  I lyset af den seneste tids afdækning af Danske Banks forretningsmetoder  
  opfordredes bestyrelsen til at overveje den fortsatte brug 

af Danske Bank som bankforbindelse. 
 
Bestyrelsen blev takket for god mailkontakt og information til  
medlemmerne.  

  
 
Som afslutning takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. 

 

 

 

 

Søren Peter Hansen 
referent 

29.06..2018   


