Generalforsamling i Lejre Historiske Forening Torsdag den 10. februar klokken 19,00 2022 i Felix
Der var mødt ca. 50 deltagere

Formanden Hans Jørgen Lych Larsen bød velkommen og foreslog Niels Jørgen Bruun som dirigent
Dagsordenens program
1. Valg af dirigent: Niels Jørgen Bruun blev valgt. Karl Frandsen blev valgt l referent
2. Beretning om foreningens virksomhed.
Vi har ca 250 medlemmer. Det er en lille vækst
Nævnte bestyrelsens sammensætning, samt om samarbejdet med de 2 andre historiske foreningen
i kommunen
Vi har ha et foredrag om Madsens stene
Afsløring af Mammutstenen ved Ordrup i anledning af Is dsrutens åbning.
Sommervandringerne har lidt af Corona epidemien. Nogle har ha meget få deltagere
Vores arkiv er y et igen. Denne gang l Gevninge Bibliotek
Forslag om bom over vejen l Skibssætningen k vi forpurret
Arrangementer i årets løb;
80 året for 9. april
Her blev Danmark født
Ka ebord på Skomagerkroen i anledning af 100 året for foreningens start
Foredrag af Julie Nielsen om udgravningerne i Gl. Lejre
Håndtegn sten i Hornsherred med Orla Hansen
På beddingen er en a en hvor lokale fortæller en historie. Om Madsens Stene og 2 foredrag om
Bronzealderen.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget
3. A æggelse af regnskabet.
Kassereren forelagde regnskabet. Der har været et lille overskud på 1750 kroner
Vi har ski et bank
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Kun 3 medlemmer er ikke på mail

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget
4. Fastlæggelse af kon ngent.
Da vi har en pæn formue blev kon ngentet vedtaget uændret l 100 kr. pr medlem og 150 kr. for en
husstand
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere.
Hans Jørgen Lych Larsen og Jens Fredslund blev genvalgt l bestyrelsen
Karl Frandsen, Alice Bergh og Kirsten Lø er Reich blev genvalgt som stedfortrædere
7. Valg af revisor og stedfortræder. Je e Nørby Pedersen blev genvalgt og Gurli Olsen blev nyvalgt.
8. Forslag l nye vedtægter.
Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag l vedtægter der var udsendt l medlemmerne på
forhånd.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med få ændringer.
1. § 5 stk. 1. punkt 4 ændres l: Fremlæggelse af revideret regnskab l godkendelse
2. § 5 stk. 1 punkt 6 ændres l: Fastlæggelse af kon ngent for det indeværende år.
Forslaget fremlægges l endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling den 6. april 2022
9. Eventuelt.
Der var ikke noget under eventuelt.
Så var der ka e og kage
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Karl Frandsen. referent

