By og Land Halsnæs
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs Kommune

	

Referat af generalforsamling torsdag den 19. marts 2009 kl. 19.00
Mødested: Magleblikskolens kantine, Sportsvej 15, 3300 Frederiksværk



Til stede
fra bestyrelsen: Kirsten Møller, Anne Wegener, Bent Jensen, Leif Normann Jeppesen
	      Ole Poulsen,  Bengt Sørensen, Ilse Jeppesen, Jette Avlund,
	 Else Devantier og Solveig Eriksen.


Kirsten Møller bød velkommen til de ca. 30 fremmødte medlemmer.
Bestyrelsen blev kort præsenteret.


DAGSORDEN:
1.	Valg af dirigent.
2.	Valg af referent.
3.	Bestyrelsens beretning for 2008 og aktivitetsplan for 2009.
4.	Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2008.
5.	Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
6.	Behandling af indkomne forslag.
7.	Valg af a) bestyrelsesmedlemmer b) suppleant.
8.	Valg af  revisor og suppleant.
9.	Eventuelt.


Ad 1. 	Valg af dirigent:
	Bestyrelsen foreslog Else Devantier, som blev valgt med akklamation. Hun takkede 	for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2.	Valg af referent:
	Solveig Eriksen blev valgt.

Ad 3.	Bestyrelsens beretning for 2008:
	Formanden gennemgik formålet med foreningen. Beretningen blev godkendt
	og udleveret til alle deltagerne.

Ad 4.	Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2008:	
	Regnskabet for 2008 blev gennemgået af kassereren og godkendt.

Ad 5.	Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent:
	Der er ikke lagt budget for 2009. Uændret kontingent 150 kr. årligt.

Ad 6.	Behandling af indkomne forslag:
	Ingen.

Ad 7.	Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
 	Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev genvalgt.
	Bestyrelsen:
	Kirsten Møller (formand)
	Anne Wegener (næstformand)
	Bent Jensen (kasserer)
	Solveig Eriksen (sekretær)
	Leif Normann Jeppesen (hjemmesidekoordinator)
	Ole Poulsen 
	Bengt Sørensen 

	Suppleanter:
	Ilse Jeppesen (PR-koordinator)
	Jette Avlund.

Ad 8.	Valg af revisor og revisorsuppleant:
	Ib Granerud blev genvalgt for 2 år som revisor.
	Marianne Andreasen blev valgt for 2 år som revisorsuppleant.

Ad 9.	Eventuelt.
	Dirigenten takkede for ualmindelig god ro og orden. Kirsten Møller takkede dirigenten 	og alle de tilstedeværende for en god generalforsamling og bød efterfølgende på et 	glas vin, frugt og snacks.

	Herefter var der oplæg ved Jørgen Krogh og Pia Weirum om ”Arbejdet med den ny
	Kommuneplan i Halsnæs Kommune” efterfulgt af mange spørgsmål og  en livlig 
	debat.	


Referent: Solveig Eriksen
27.04.2009

