Referat af
Helsingør Museumsforenings
generalforsamlingen
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 i Smedenes hus, Strandgade 46,
Helsingør
1. Valg af dirigent.
Ebbe Nielsen valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at dagsordenen var i
overensstemmelse med lovene.
2. Valg af referent.
Bente Thomsen valgt til referent.
3. Valg af stemmeudvalg.
Tove Lund og Bodil Strandgaard Schau valgt.
4. Bestyrelsens beretning.
Torben Bill-Jensen aflagde beretning. Formandens beretning kan læses i en separat fil på
foreningens hjemmeside.
Beretningen skal i følge vedtægterne ikke godkendes, men blev applauderet.
5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Kassereren Flemming Jensen forelagde regnskabet, som udviste et underskud. Underskuddet er
begrundet i usædvanlige poster.
Fra salen blev stillet forslag om selvafhentning af bladet på museet og spurgt, om der er for meget
bundet i Nordea-aktier. Bestyrelsen tager det op til overvejelse.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside.
6. Vedtagelse af budget for det følgende år.
Forslag fremsat af Flemming Jensen.
Forslaget vedtaget.
7. Indkomne forslag
Ingen forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemmerne.
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8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Tom Sinding, Ingrid Jarnbjer og Elisabeth
Thorsen.
Alle tre blev genvalgt.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Eva Arnsfelt blev genvalgt. Bente Thomsen blev nyvalgt.
10. Valg af 2 revisorer. Villige til genvalg var Tove Lund og Bodil Strandgaard Schau.
Begge blev genvalgt.
11. Valg af én revisorsuppleant. Villig til genvalg var Jørgen Linde Jørgensen.
Jørgen Linde blev genvalgt.
12. Fastsættelse af kontingent for året 2019.
Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentet med 25 kr. pr. medlemskab fra 2019. Opfordring fra
salen til at tage en lidt større forhøjelse under overvejelse. Overvej husstandsmedlemskab.
Flertal for at forhøje med 25 kr. fra 2019.
13. Eventuelt.
Ønske om nærmere dialog med værftsmuseet.
Spørgsmål om samarbejde med kommunen? Mange ældre bygninger står i en forfærdelig stand.
Generalforsamlingen afsluttet.
Efter en kort pause fortalte tidligere kommunaldirektør Flemming Jensen om anlægget af
Kulturværftet.
Udlevering af årbøger.
Referent
Bente Thomsen
22.3.2018.
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