Skovbo Lokalhistoriske Forening
Referat fra Generalforsamling torsdag den 20. august 2020 i Bjæverskov og
Omegns Medborgerhus

1.
2.
3.

Valg af stemmetællere: Per Seitzberg og John Andersen
Valg af dirigent: Torben Hansson
Beretning om foreningens virksomhed ved formanden:
Foreningens år har i modsætning til de senere år været ret stille.
Siden den sidste generalforsamling har vi mistet vores næstformand Anne Lise Pedersen –
Det er et kæmpe stort tab for både foreningen og arkivet. Æret være Anne Lises minde.
Corona har kunne mærkes – vores arrangementer fra foråret har måttet udsættes 4 måneder.
Arrangementer siden sidst: Byvandring i Køge, foredrag ved Leif Lørring om 100 året for lens
afløsningen i Danmark. Foredrag ved Mogens Peitersen om afslutningen på Skovbo Kommune.
Julearrangement. Rundvisning i Vigersted kirke.
Kommende arrangement: Bustur i Gøngehøvdingens fodspor: Tilmelding til Ruth Christiansen,
Senest mandag den 7. september på tlf. 40 63 71 18 eller mail: skovbolokalhist@gmail.com.
Beretningen godkendt.

4.

Fremlæggelse af regnskab ved kasseren, Ruth Christiansen:
Der er indkommet kr. 14.925 i kontingent. Deltagerbetaling kr. 17.227.
Udgifterne var i alt på kr. 34.542, hvilket giver et underskud på kr. 2.390.
Status viste en formue på kr. 25.260
Formidlingsfonden har solgt dvd`er for kr. 125, bogsalg kr. 400, renteindtægt kr. 9, 32.
Udgifter: trykning af materialer kr. 10.454. Diverse udgifter (indkøb af computere) kr. 10.100,
Porto kr. 400. gebyrer kr. 60. I alt et underskud på kr. 20.480. Der er nu aktiver for kr. 91.342.
Regnskab godkendt.

5.

Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
Forslag skal være formanden, Terri Nielsen, Borupvej 102 a, 4140 Borup, i hænde
senest 7 dage før generalforsamlingen
Der var ikke indkommet nogen forslag.

6.

Fastlæggelse af budget og kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Kr. 100 for familie og kr. 75 for en enkel person.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Terri Nielsen, Ruth Christiansen, John Andersen og Jens Hansen (ønsker ikke genvalg)
Terri Nielsen, Ruth Christiansen og John Andersen genvalgt og i stedet for Jens Hansen valgtes
Benny Pedersen.

8.

Valg af suppleanter:
Den nuværende er Annja Joensen (genvalg) Som ny suppleant valgtes desuden Alice Lundgren

9.

Valg af 2 bilagskontrollanter:
De nuværende er Peter Olsson og Bjarne Haastrup (begge genopstiller)
Og en bilagskontrollørsuppleant, den nuværende er Anne Marie Rasmussen (genopstiller)

10.

Skovbo Lokalhistoriske Arkivs virke ved Arkivmedarbejder Terri Nielsen
Som altid er der travlhed på arkivet. Vores funktioner er scanning af billeder, registrering i Arkibas,
Ud klipning fra aviser samt alt det løse. I august 2019 fik vi en stor samling fotografier fra Spanager
børnehjem
Der er stadig plads til flere frivillige medhjælpere. Man kan kontakte Terri på arkivet de fleste torsdage
mellem kl. 13.00 og 18.00. Terri takkede foreningen for støtten i det forløbne år.

Lene Renault, Lars Kær og Glenn er alle holdt op på Køge arkivet. Ny leder pr. 15. august hedder Anette
Månsson.

11.

Eventuelt
Leif Lørring fortalte kort om Køgefondens drift.
Terri rettede en tak til Jens Hansen for hans hjælp i bestyrelsen.
Per Seitzberg spurgte om hvor mange medlemmer der er i foreningen. Vi har 272 medlemmer.
Mødet sluttede kl. 19.36.
Efter kaffepausen fortalte Inger Chelmicka om barnet, der havde Hitlers ånde i nakken. En rigtig spændende og
medrivende beretning.
Der var mødt 25 medlemmer op til generalforsamling og foredrag.
Ref. BK

Dirigent__________________________Formand___________________________________
Torben Hansson
Terri Nielsen

