VALBY LOKALHISTORISKE SELSKAB & ARKIV
Mosedalvej 1, 2500 Valby
www.valbylokalhistorie.dk

Danske Bank konto: 1551-1665928

e-mail: valby.lokalhistorie@mail.tele.dk

Giro-konto 01-1665928__________

Valby, 16. marts 2017

1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Valby lokalhistorisk
Selskab & Arkiv
Den 6. april 2017 klokken 19.30
Generalforsamlingen afholdes i Timotheuskirken, Christen Bergs Allé
5, 2500 Valby
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning for 2016
Det reviderede regnskab for 2016
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslå uændret kontingent for
2018.

6.

Budget for 2017

7.

Valg :

Bestyrelse valg for 2 år:
Hans-Otto Lindgren modtager ikke genvalg, i stedet foreslår bestyrelsen at første
suppleant Helge Rørdam Olesen indgår i bestyrelsen
Kasserer Marga Sørensen
Per Jensen
Niels Borger
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:
Helge Rørdam Olesen. Bestyrelsen foreslår at Helge træder ind i bestyrelsen i
stedet for Hans-Otto Lindgren.
Kirsten Winther Madsen. Kirsten er villig til genvalg.

Bestyrelsen foreslår Hans-Otto Lindgren som 2. bestyrelsessuppleant.
Revisorer for 1 år:
-Lone Lykkeboe
-Inger Andersen
Revisorsuppleant for 1 år:
-Bent Roloff
Alle er villige til genvalg.
8.

Eventuelt

Efter generalforsamlingen byder vi på kaffe og kage. Medens vi nyder kaffen vil Arkivets
hjemmesideansvarlige Helge Rørdam Olesen give tips om nyttige værktøjer for
lokalhistorie på internettet - bl.a. om gode steder at finde kort og billeder og interessante
opslagsværker.

2. Kontingentindbetaling for 2017
Det betyder meget for Valby lokalhistoriske Selskab at have en stor støttekreds omkring
vores arbejde med at indsamle og bevare Valbys historie og drive arkivet på Mosedalvej,
derfor er det dejligt at medregne dig/Jer som medlemmer. Årskontingentet kan betales
helst inden 6. april 2017 via vores konto i Danske Bank med gironummer 01-1665928.
Hvis I betaler med Netbank er registreringsnummer samt kontonummer til Danske Bank:
1551 1665928. Kontingentet kan også betales i arkivet på lørdage mellem 11-14.
Medlemskontingentet for 2017 er:
-fuldt betalende medlem:

135 kroner

-pensionist medlem

100 kroner.

-ægtepar

170 kroner

Husk ved indbetalingen, at angive navn og adresse endvidere e-post adresse.

Forårs-sommerprogrammet udsendes snarest efter generalforsamlingen

Med venlig hilsen Bestyrelsen

