Referat af generalforsamling d. 15.april 2016
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.
Formanden rettede en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats.
-Vi venter på en ny databaseudgave til registrering. i arkivets database.
-Ebbe Bay blev godkendt som vores repræsentant i Valby Lokaludvalg.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab
Kasserer Marga Sørensen gennemgik det omdelte regnskab , der var udsendt sammen
med indkaldelsen.
Telefonregningen vil blive mindre næste år, formanden har fået en mere fordelagtig
aftale med TDC.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
4. Indkomne forslag
Ebbe Bay havde d.8/4 indsendt et forslag: ” Der vælges en fast sekretær på
generalforsamlingen som indgår i bestyrelsen (§7-8 i vedtægterne).”
Efter megen debat trak Ebbe Bay forslaget, og ville så tage det med til bestyrelsen.

5 . Fastlæggelse af kontingent for 2017
Det blev vedtaget at kontingentet skulle være uændret

6. Budget for 2016
Var som regnskabet udsendt, sammen med indkaldelsen og der var ingen
bemærkninger.

7. Valg
Formand:
Lene Helt Christiansen blev genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlemmer:
Merete Carstens blev genvalgt for 2 år
Ebbe Bay blev genvalgt for 2år
Bestyrelsessuplanter for 1 år:
Helge Rørdam blev genvalgt
Kirsten Winther Madsen nyvalgt
Revisorer for 1 år:
Lone Lykkeboe, genvalgt
Inger Andersen, genvalgt
Revisorsuppleant for 1 år
Bent Roloff, genvalgt
8. Eventuelt:
- Københavns Kommune renovere Valby Langgade fra Skolegade til Vigerslevvej.
Der er afsat 10mil. til fornyelse af Herman Bangs Plads.
- 3 unge modstandsmænd bliv i dag for 71 år siden likvideret ved brandstationen ved
Hansstedvej, (der er 3 kors i fliserne) ,men der mangler et mindesmærke for dem
(bestyrelsen tager det op på næste møde)
-

Den 26/5 kl.16 viser Erling Eglund rundt i Onkel Toms Hytte, indbydelse bliver
udsendt snarest.
Den 7/6 kl.16 fortæller Margit Almbeck om forklædet,- i arkivet
Forslag til rundvisning på brandstationens museum evt. Sammen med en afsløring
af en mindeplade for de 3 modstandsfolk.
Valby Lokaludvalg bør søge penge (3000,-) til guidet tur i Håndværkerbyen på
Valby Kulturdage (2.og 3. sept)

Mødet sluttede med at Merete Cartens fortalte om Arkivets udstilling om forgangskvinder,
med tilknytning til Valby, i anledning af 100 året for kvinders valgret.

