Referat af generalforsamlingen i Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening den 21. januar 2015
Sted og tid: Multihuset i Sejs kl. 1900
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg
Eventuelt

Ad 1.
Bent Pedersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var lovlig efter vedtægterne.
Ad 2.
Formand Bente Rytter gav sin årsberetning, som er vedhæftet. Beretningen blev godkendt.
Ad 3.
Kasserer Rita Nielsen fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt. Dirigenten forslog dog, at
man kan spare 300 kr. årligt ved ikke at bruge bankens girokort, men overgå til bankoverførsler.
Regnskabet er vedhæftet.
Ad 4.
Formanden fortalte, at der endnu ikke var udarbejdet en arbejdsplan for 2015, og Hans Farø foreslog, at
man generelt laver to arrangementer i forårsperioden og to i efterårsperioden.
Ad 5.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Ad 6.
Kontingentet bibeholdes på det nuværende niveau 75 kr. for enkeltpersoner og 125 kr. for familier.
Ad 7.
Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår efter vedtægterne:
Bente Rytter - ønskede ikke genvalg efter 12 år som formand
Kristian Trampedach - ønskede ikke genvalg
Kai Laursen - accepterede genvalg som suppleant

Bente Rytter begrundede sin udtræden af bestyrelsen med, at hun nu bor for langt borte fra Sejs-Svejbæk,
og det er ikke hensigtsmæssigt. Hun vil fortsat stille sin viden og assistance til rådighed ’på afstand’.
Der fandtes ingen kandidater til de to ledige bestyrelsesposter, så dirigenten foreslog, at den resterende
bestyrelse fik 3 måneder til selv at finde 2 personer, som vil indtræde i bestyrelsen. Lader det sig ikke gøre,
skal der indkaldes til en ny generalforsamling senest den 21. april 2015. Dette forslag blev godkendt.
Suppleanten Kai Laursen erklærede sig villig til at indtræde, såfremt ingen andre vil påtage sig opgaven.
Revisor Mona Bæk Laursen og revisorsuppleant Bent Pedersen blev genvalgt til deres poster.
Dirigenten takkede Bente Rytter for hendes store arbejde for foreningen.
Ad 8.
Der var ingen emner at behandle.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

..………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….
Dirigent Bent Pedersen
referent Erik Rytter

