Referat fra stiftende generalforsamling
i ”Jonstrupsamlingens Venner”
onsdag den 21. februar 2018
Signe Holm-Larsen (SHL) bød de fremmødte velkommen og takkede for opbakningen til den
kommende forening og gik derefter over til dagordenen.
1. Valg af dirigent:
 Per K. Larsen blev valgt.
2. Valg af referent:
 Anne Sørensen blev valgt.
3. Gennemgang af vedtægter, derefter afstemning
 SHL gennemgik det omdelte forslag til vedtægter.
 Inge Livbjerg spurgte om relationen mellem Jonstrupsamlingen, Furesø Museer og
Jonstrupsamlingens Venner. SHL redegjorde for situationen set med frivilliggruppens øjne
og nævnte, at dette var medvirkende til, at gruppen fandt det relevant at oprette en
støtteforening. Inge Livbjerg anbefalede af hensyn til kontinuiteten i arbejdet, at der skabes
personsammenfald mellem støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer og frivilliggruppen.
 Inge Livbjerg gjorde også opmærksom på uhensigtsmæssige tidsfrister i § 4, og det blev
vedtaget, at ændre tidsfristen for indsendelse af forslag til drøftelse på ordinære
generalforsamlinger fra 28 dage til 14 dage før generalforsamlingen.
 Gurli Lytzen fra Ballerup Historiske Forening redegjorde for vedtægter og struktur for
Ballerup Museum, der netop tager højde for denne situation.
 Jette Kirstein spurgte ind til relationerne til Værløseegnens Historiske Forening, og SHL
redegjorde for relationerne hertil.
 Dirigenten konkluderede, at med den justerede tidsfrist i § 4 kunne vedtægterne sættes til
afstemning. Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.
4. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
 Signe Holm-Larsen
 Marianne Hvid
 Jette Kirstein
 Anne Sørensen
 Jens Bennedsen
 Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende og vedtager samtidig, hvilke medlemmer der er på
valg hvornår.
5. Valg af 2 suppleanter
 Lone Raadam
 Connie Nielsen
6. Valg af 2 revisorer
 Jane Isdal
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 Oluf Lindgaard
7. Fastsættelse af kontingent
 Forslag på 50 kr. årligt blev vedtaget. De fremmødte, der ønskede et medlemskab, kontaktes
snarest af kassereren herom.
8. Eventuelt
 SHL omtalte den kommende søndagsfortælling samt en række andre kommende
arrangementer og nævnte, at nærmere information herom følger snarest.
 Dirigenten takkede for god ro og orden.
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