Referat af generalforsamling d. 26.marts 2015
Valby Lokalhistoriske selskab & Arkiv

1.Valg af dirigent
Som dirigent blev Ebbe Bay valgt, som referent blev Lone Lykkeboe valgt.

2. Formandens beretning
Lene Christensen aflagde beretning om det der var sket i det forløbne år, beretningen er
skriftlig vedlagt indkaldelsen.
-

Jørgen Hesselfeldt: , nyt medlem, gjorde opmærksom på at hjemmesiden ikke
fungerer optimalt, og der burde være en velkomsthilsen til ny medlemmer.
Birger Pedersen: - Arkivet var lukket i lørdags , det viste sig at være en ”smutter”
Uffe Jacobsen: - mail adr. på så mange som mulig – det kan spare på portoen.

Beretningen vedtaget.
3. Regnskab
Kasserer Marga Sørensen gennemgik det omdelte regnskab og beklagede at der
ikke var opført salg af ”Glimt af det gamle Valby” i regnskaber over fonden, men var
bogført i det alm. regnskab.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
4. Indkomne forslag
Der var ingen forslag.
4a. Vedtægtændringer:
§6 blev ændret fra den 15. januar til senest ved udgangen februar måned
§7 blev ændret fra 6 bestyrelsesmedlemmer til 5 bestyrelsesmedlemmer
§8 blev ændret fra i januar kvartal til inden 1. maj. og 2 bestyrelsesmedlemmer
vælges i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Og adgang til
generalforsamlingen forudsætter gyldigt medlemskab og ikke medlemsbevis.
§9 Københavns Bymuseum hedder nu Københavns Museum.
Ændringerne blev alle vedtaget.
5. Fastlæggelse af kontingent for 2016

Det blev vedtaget at kontingentet skulle være uændret

6. Budget for 2015
Var som regnskabet omdelt, og der var ingen bemærkninger.
7. Valg
Kasserer:
Marga Sørensen blev genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlemmer:
Hans-Otto Lindgreen blev genvalgt for 2 år
Lars Ejsing blev genvalgt for 2år
Per Jensen blev nyvalgt for 2 år
Bestyrelsessuplanter for 1 år:
Niels Borger
Helge Rørdam
Revisorer for 1 år:
Lone Lykkeboe
Inger Andersen
Revisorsuppleant for 1 år
Bent Roloff
8. Eventuelt:
- Der arbejdes videre med foreningens hjemmeside.
- Rundvisning i Aalholm Kirke den 8/6 Indbydelse udsendes sammen med referatet.
- Den 8/4 signere Peder Olesen sine bøger i ”Arkivet”.
- En tirsdag i maj er der fremvisnig og fortællinger om undertøj gennem tiderne ( Valby
Langgade ved den gl. tigerbutik)
-

Merete vil gerne have noget hjælp til reg. af bøger.

Mødet sluttede med at Hans-Otto Lindgreen viste lysbilleder af gamle butikker i Valby.

