
Referat af Generalforsamling 
Torsdag d. 26. august 2021. 

Til stede: 24 medlemmer

Referent Flemming Pantmann
1: Valg af dirigent og referent Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og

foreslog Normann Frederiksen som dirigent.
Normann Frederiksen blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten foreslog Flemming Pantmann som referent. 
Han blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

2: Beretning om foreningens 
arbejde

Formanden berettede om årets aktiviteter (MAR 2020-
MAR 2021).
Perioden har været præget af Coronasituationen, 
hvilket har betydet at der er gennemført et begrænset 
antal slægtsmandage – opdelt i to hold, og kun enkelte 
foredrag og ingen udflugter.
Generalforsamlingen 2020 blev først gennemført 27 
AUG under hensyntagen til Corona-restriktionerne 
gældende på dette tidspunkt.
Et enkelt foredrag blev gennemført i SEP 2020 i 
Stenløse gl. Rådhus. Foredraget var godt, men de 
praktiske omgivelser var ikke tilfredsstillende.
Bestyrelsen har gennemført et antal bestyrelsesmøder,
flere som virtuelle møder.
Formanden nævnte fremadrettet at foredragsrækken 
for resten af 2021 ligger fast og planen for 2022 er ved 
at være på plads.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.

3: Aflæggelse af foreningens 
regnskab

Kassereren aflagde regnskabet, der også var tydeligt 
præget af Corona situationen. Der er således et ”pænt”
overskud.
Indtægterne blev anskueliggjort % vis
Udgifterne omfatter primært udgifter til foredrag, møder
samt diverse administrative poster.
Resultatet er et overskud på ca. 12.000 kr., mens 
beholdningen udgør ca. 42.000 kr.
Regnskabet blev godkendt.

4: Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag.
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5: Kassereren fremlægger budget 
og bestyrelsens forslag til 
kontingent for næste regnskabsår

Budgettet for 2021 blev gennemgået på baggrund af 
det udleverede.
2021 bliver også præget af den begrænsede aktivitet, 
grundet Corona, hvorfor resultatet igen forventes at 
munde ud i et overskud.
Planen for 2022 blev gennemgået og i lyset af det 
foregående, foreslår bestyrelsen kontingentfrihed i 
2022 for registrerede medlemmer pr. 31.12. 2021. 
Foreningens drift gennemføres ved at bruge af 
beholdningen, herunder også forventede 
jubilæumsaktiviteter.
Budget og plan, herunder forslag til kontingent blev 
godkendt.

6. Valg af medlemmer til 
bestyrelsen

På valg var:
 Bent Thygesen
 Karl-Johan Pluzek
 Birgit Rønnest

Alle var villige til genvalg – dog ønsker Birgit Rønnest 
at udtræde af bestyrelsen til MAR 2022.
Alle blev genvalgt

7. Valg af suppleanter På valg var:
 Gert Thaulow
 Anette Hansen

Begge var villige til genvalg – dog ønsker Anette 
Hansen ikke at fortsætte efter næste generalforsamling
Begge blev genvalgt.
Formanden benyttede lejligheden til at opfordre 
medlemmerne til at overveje at opstille til bestyrelsen 
forud for næste generalforsamling.

8. Valg af revisor På valg var: Søren Slotsaa – villig til genvalg.
Genvalgt

9. Valg af revisorsuppleant På valg var: Erik Dam – villig til genvalg.
Genvalgt

10. Eventuelt Formanden benyttede lejligheden til at erindre om 
muligheden for at deltage i aktiviteten vedr. Gotisk skrift
Dirigenten takkede for god ro og orden under 
Generalforsamlingen og overgav forsamlingen til 
formanden.
Mødet fortsatte med det annoncerede foredrag.

Normann Frederiksen

dirigent

Flemming Pantmann

referent
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