
Generalforsamling torsdag d. 24. marts 2022 kl. 19.00 på Glostrup bibliotek 

 
Antal deltagere: 18 heraf 5 bestyrelsesmedlemmer. 

 
Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent. 
Leif Olsen valgt 
 

Årsberetning, ved formanden 

 

Formandsberetning for Historisk selskab 2022 

Det er jo ikke så længe siden vi sidst holdt generalforsamling. 

 

Sidste år blev vi nødt til at udskyde generalforsamling pga. Corona,  

så den blev først afholdt i november. 

 

Her gik jo vores tidligere formand Jens af, samt 2 bestyrelsesmedlemmer Elsa og Hans Henrik. 

 

Derfor stod vi kun tilbage med 3 bestyrelsesmedlemmer og vi skal efter vedtægterne være minimum 5 

personer.  

Heldigvis lokkede vi Ole til at melde sig ind i Historisk selskab og træde ind i bestyrelsen, så vi kun manglede 

et bestyrelsesmedlem.  

Generalforsamlingen godkendte at vi kørte videre og at vi skulle prøve at se om nogen meldte sig til 

bestyrelsen efter generalforsamlingen. 

Heldigvis meldte Lone sig og deltog på vores konstituerende bestyrelsesmøde. 

Her blev jeg overtalt til at tage formandsposten til næste generalforsamling, Ebba fortsatte som Kasserer og 

Ole blev næstformand. 

 

Så til denne generalforsamling gang skulle vi helst have valgt nogle flere bestyrelsesmedlemmer og en der 

kunne tænke sig formandsposten. 

 

En ny ting vi har indført i forbindelse med betaling af kontingent, er at vi nu har sat en betalingsfrist på at 

man skal betale senest ca. 1. måned efter generalforsamlingen.  

Der har ikke været nogen frist før og det giver lidt udfordringer at folk først betaler flere måneder efter at vi 

har sendt årets gavebog ud. 

 

Udover det har vi fået afholdt en tur til det nye Frihedsmuseum, hvor vi fik en guide tur rundt i udstillingen. 

Museet er meget anderledes bygget op en det gamle museum. Der er færre udstillede ting, til gengæld er 

man på en tidsrejse fra besættelsen af Danmark til befrielsen.  

 
Beretningen blev godkendt 

 

2. Regnskab, kan ses på hjemmesiden. 
Regnskabet blev godkendt. 
  



3. Forslag   
Ingen indkomne forslag 
 

4. Fastsættelse af kontingent for 2023 
Samme kontingent på 100 kr. årligt blev godkendt. 
 

5. Valg til bestyrelsen:  
 
Dina og Lone blev valgt. 
 

6. Valg af revisorer Bodil Dahl, Bente Hansen. 
Begge genvalgt 

 

7. Eventuelt  

 


