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Frederiksborg Amts Historiske Samfund 

 

 

Ordinær generalforsamling 2018 

Sted og tid Kedelhuset, Fredensvej 12, 3400 Hillerød 
 
Søndag den 25. marts 2018, kl. 14.00 
 

Deltagere 
 

Generalforsamlingen havde tiltrukket 47 deltagere, 
inklusive bestyrelsen 
 

  

Dagsorden Referat 
 

1. 
Valg af dirigent 
 

 
Ivar Berg-Sørensen blev foreslået og valgt. Der var ikke 
andre forslag. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 
 

2. 
Valg af referent 
 

 
Verner Bylov Larsen blev foreslået og valgt. Der var ikke 
andre forslag. 
 

3. 
Bestyrelsens beretning om 
foreningens virksomhed i 
det forgangne år 
 

 
Formanden, Niels Nielsen, aflagde bestyrelsens beretning. 
Beretningen er vedlagt dette referat og udgør en del af 
referatet. 
 
Poul Bønsøe udtrykte sin glæde over  bogen om Nødebo, 
der er foreningens årbog for 2018. 
 
Poul Bønsøe gjorde opmærksom på, at foreningens 
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vedtægter savner bestemmelser om tegningsret. 
Formanden medgav, at der er behov for en 
vedtægtsændring på dette punkt. 
 
Formanden efterlyste deltagernes stillingtagen til,  om der 
skal arbejdes med en digitalisering af foreningens 
publikationer. 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

4. 
Bestyrelsens fremlægger det 
reviderede regnskab til  
forsamlingens godkendelse 
 

 
Kassereren, Henrik Bachmann, fremlagde det 
anmærkningsfrit reviderede regnskab for 2017. Regnskabet 
er vedlagt dette referat og udgør en del af referatet 
 
Kassereren oplyste, at portoudgifterne kunne medbringes 
væsentligt, såfremt flere medlemmer ville oplyse deres e-
mailadresser. Ca.150 ud af foreningens  i alt 318 
medlemmer har oplyst deres e-mailadresse. 
 
Det trykte FAHS-blad vil fortsat blive udsendt, medmindre 
man positivt tilkendegiver, at den elektroniske udgave er 
tilstrækkeligt. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

5. 
Forslag fra bestyrelsen eller 
foreningens medlemmer 
(14 dages indsendelsesfrist 
til formanden) 
 

 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
Med dirigentens accept spurgte formanden, om de 
fremmødte var tilfredse med antallet og arten af 
foreningens arrangementer, hvilket lod til at være tilfældet. 
 
Formanden efterlyste artikler til FAHS-bladet. 
 

6. 
Valgs af bestyrelsesmedlemmer  
og suppleanter 
Niels Nielsen og Eva Tønnesen 
er på valg. Begge modtager valg 
 

 
 
Niels Nielsen og Eva Tønnesen blev foreslået og valgt. Der 
var ikke andre forslag. 
 
Torben Keis, der blev valgt til bestyrelsen på 
generalforsamlingen i 2017, kom på grund af sygdom ikke i 
funktion.. Ingen ønskede at lade sig vælge til den således 
ledige bestyrelsespost. 
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Efter forslag fra forsamlingen blev bestyrelsen bemyndiget 
til  at finde et nyt bestyrelsesmedlem i løbet af det 
kommende år. 
 
Der fremkom ikke  forslag til bestyrelsessuppleanter. 
 

7. 
Valg af to revisorer 
Hannah Andersen og 
Villy Olsen er på valg.  
Hannah Andersen modtager valg 
 

 
 
Hannah Andersen blev foreslået og valgt. 
 
Villy Olsen ønskede ikke at modtage valg. 
 
Poul Bønsøe blev af forsamlingen foreslået som revisor og 
valgt. Der var ikke andre forslag. 
 

8. 
Fastsættelse af kontingentet 
For det kommende år (2019) 
 

 
Kontingentet blev fastsat - uændret - til 200 kr. for en 
husstand og 250 kr. for institutioner. 

9. 
Kontingentbetaling for 2018 kan 
ske ved generalforsamlingens 
begyndelse. 
 

 
Formanden konstaterede, at de tilstedeværende havde 
betalt kontingent for 2018. 

10. 
Eventuelt 
 

 
Formanden takkede Villy Olsen for hans virksomhed som 
revisor. 
 

 

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, og han hævede generalforsamlingen 

 

25. marts 2018 

     Godkendt via e-mail 

Verner Bylov Larsen                Ivar Berg-Sørensen                                                                                                                                   

Referent     Dirigent 
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