Generalforsamlingen den 9. marts 2017
Aktivitetshuset
Referat

Dirigenten med sin koklokke

Dagsorden i henhold til vedtægterne
Pkt. 1. Valg af stemmetællere:
Preben Lausdal og Mogens Helt valgt.
Pkt.2. Valg af dirigent:
Niels Jensen valgt.
Niels konstaterede generalforsamlingen var korrekt indvarslet og takkede for valget.
Pkt. 3. Formandens beretning:
Året 2016 har været et godt forenings år, en stagnation i medlemstal som nu er vendt i positiv retning igen.
Nogle medlemmer er døde over året. Formanden udtalte et ”ære være de dødes minde”. Bestyrelsens
sammensætning over året med formand Sv. Aage Jørgensen, næstformand Marina Wijngaard, kasser Erik
Lausen og sekretær Ejgil Piil Petersen. Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder, i februar måned 2017 blev Marina
og Carsten valgt ind, som repræsentanter for foreningen, i A-husets brugerråd. Foreningen vil ved den
kommende Tølløse festival repræsenteres med en stand, hvor Kirsten er tovholder. Foreningen har en fin
hjemmeside, hvor interesserede kan følge med i aktiviteterne info: www.Tølløse.dk. 60 personer var mødt
op til generalforsamlingen 2016. Der er afholdt foredrag, byvandring, travetur samt den årlige udflugt. I
efteråret 2016 tiltrådte et husorkester bestående af Preben og Ejgil.
Medlemskontakten har været god. Der er udsendt medlemsblade samt foldere til medlemmer, samt omtaler
om aktiviteterne i medierne. I økonomiudvalget er Carsten valgt til reserve kasser. I udvalget for offentlig
planlægning har Marina været i dialog med myndighederne vedrørende stisystemet ”Sporet” i Tølløse skov,
samt om vedligeholdelse af stien fra Kvarmløse til Åstrup for fremkommenlighed. Vivian, Sigrid og Sv. Aage
har deltaget ved DLF`s årlige generalforsamling 2016, som afholdes på Dalum Landbrugsskole.

Bladudvalget udgiver 2 blade om året med lokalhistorisk eller kulturhistorisk indhold. Udvalget modtager
gerne historie/artikel eller stof til videre formidling i bladet. Arkivet har åbent hver onsdag i 4 timer, som er
velbesøgt. I november 2016 var der åbent hus på arkivernes dag. Tre personer, Agnes, Anne og Erik, hjælper
frivilligt til på arkivet med diverse opgaver. Inge-Lis lægger hver uge nye oplysninger med tekst/billeder på
facebook om lokalhistorien.
Sluttelig rettede formanden en tak for den gode opbakning om foreningen, en tak for de mange hænder, der
hjælper til, samt en tak til den samlede bestyrelse for et godt samarbejde over året. En velkomst til Bruno
som kommende revisor.
Beretningen godkendt uden spørgsmål, og efterfølgende blev der delt erkendtligheder ud til dem, der havde
gjort en særlig indsats i det forgangne år.

Pkt. 4. Kasseren aflagde regnskab 2016, status 2016 og budget 2017.
Regnskab 2016
Status 2016
Samlede indtægter 87964,00 kr.
Egenkapital 1/1
61050,00 kr.
Samlede udgifter 87180,00 kr.
Egenkapital 31/12 61834,00 kr.
Overskud
784,00 kr.
Underskud
784,00 kr.
Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.
Budget 2017.
Indtægter 83000,00 kr.
Udgifter
88600,00 kr.
Underskud 5600,00 kr.
Budgettet blev taget til efterretning.
Pkt. 5. Medlems kontingent fortsætter uændret.
Pkt. 6. Ingen indkomne forslag.
Pkt. 7. Valg bestyrelse:
Marina Wijngaard genvalgt.
Kirsten Lausdal genvalgt.
Erik Lausen genvalgt.
Valg af bestyrelses suppleant for 2 år.
Vivian Pihl. Genvalgt.
Valg af revisior for 1 år.
Bruno Jensen genvalgt.
Valg af revisor suppleant for 2 år.
Poul Andersen genvalgt.
Valg af revisorsuppleant fort 1 år.
Bent Petersen nyvalgt.
Pkt.8. Ingen spørgsmål under eventuelt. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20,30. Der var mødt
60 personer op til generalforsamlingen. Der blev afholdt en historisk quiz og foreningen var vært for
traktement.
Referatet underskrevet af dirigent Niels Jensen samt sekretær Ejgil Piil Petersen

