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REFERAT 
 
DAGSORDENENS 
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 indkaldelsen til Generalforsamlingen var  
       udsendt rettidigt – og at ingen havde indsigelser mod dagsordenen. 
3            Formandens beretning om selskabets virksomhed 
      Beretningen ligger på selskabets hjemmeside. Beretningen blev  
                            énstemmigt godkendt. 

4 Aflæggelse af regnskab for 2018  
    Foreningens kasserer, Nan Gerdes, fremlage regnskabet, som    
    herefter enstemmigt godkendtes. 

5 Revision af regnskab 
     Både revisor og revisorsuppleant var forhindret i at deltage i årsmødet,  
     men havde pr. mail fremsendt godkendelse af regnskabet. 

6 Godkendelse af regnskab for 2018  
     Regnskabet blev énstemmigt godkendt.      

7 Indkomne forslag 
     Èt forslag var indkommet for sent. Forslaget bestod i at lade selskabet  
     stå for samtlige udgifter til forkost på årsmødet. 
         Da forslaget var indkommet for sent, kunne der ikke stemmes om  
     det, men man foretog en vejledende afstemning, der viste én stemme  
     imod, og 2 der undlod at stemme. Forslaget sættes på dagsordenen for  
     generalforsamlingen 2020. 

8 Fastsættelse af kontingent for 2020 
      Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2020, men forudså at der  
      Muligvis kunne blive tale om kontingentforhøjelse fra 2021, eftersom  
      udgifterne til ”Sjuttonhundratal” og formandens (muligvis) øgede  
      rejseudgifter (i forbindelse med det mulige valg til kasserer i ISECS).  
 



 
 
 
 

9        Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelse 
                    Efter tur afgik Anne-Marie Mai, Lasse Horne Kjældgaard, Nan Gerdes og Simona  
                    Zetterberg  Gjerlevsen samt Marianne Alenius,  der genopstillede som suppleant.   
                    Alle blev genvalgt med akklamation. 
      
10  Valg af revisor og revisorsuppleant  
           Johan Rosdahl og Marianne Alenius blev begge genvalgt som hhv.  

1. revisor: Johan Rosdahl og 2. revisor (=revisorsuppleant): Marianne 
Alenius. 
Begge blev genvalgt med akklamation. 
 
 

11  Evt. 
         Intet. 
 
 
 

 

Søren Peter Hansen 
(referent) 
26.05.2019   


