Foreningen Historiske Planter
Referat af Generalforsamling den 21. marts 2018 kl. 19.00 i Morten Reenbergs Gård
1. Valg af dirigent og referent: Da der ikke var nogen fra de fremmødte der ønskede dirigentposten,
blev William Houmann enstemmigt valgt til dirigent. Inger Lise Harpsøe blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen blev indkaldt ved mail til medlemmerne den 04.
marts 2018, og erklærede dermed generalforsamlingen for lovlig.

2. Fremlæggelse af årsberetning: Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning (illustreret med
foto fra det forgangne år). Årsberetningen blev godkendt under klapsalver.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: Regnskabet for 2017 blev gennemgået og forelagt af
kassereren.
Revisoren havde flg. bemærkning: ”Foreningens regnskab for 2017 er revideret og fundet uden
mangler. Det fremstår således som et retvisende billede af foreningens økonomiske aktiviteter.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsplan for sæson 2018/2019: Planen som var udsendt på
forhånd til alle medlemmer, blev gennemgået i overskriftsform af formanden, og efterfølgende
godkendt af generalforsamlingen.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018: Budgetforslaget blev gennemgået og forelagt af
kassereren og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.

6. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år: Bestyrelsen foreslår samme kontingent for
2019, og blev godkendt af generalforsamlingen under klapsalver.

7. Valg til bestyrelsen og suppleanter: 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Hanne Frederiksen og
Jens Refstrup. Jens Refstrup genopstiller og blev enstemmigt valgt
Hanne Frederiksen ønskede ikke genvalg, bestyrelsen anbefalede Duna Tejmers som blev
enstemmigt valgt. Set i lyset af de mange opgaver i 2018, anbefalede bestyrelsen at udvide med
endnu et bestyrelsesmedlem og anbefalede Suzanne Sodiac. Suzanne deltog ikke på selve
generalforsamlingen men havde overfor formanden og næstformanden bekræftet at hun gerne
ville indtræde i bestyrelsen hvis hun blev valgt. Det blev Suzanne enstemmigt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Stig Ryhl. Stig blev
enstemmigt valgt.
Elise Hvelplund Brink er flyttet fra møn, og i stedet anbefalede bestyrelsen Claus Mazanti til posten
som revisorsuppleant. Claus blev enstemmigt valgt.

9. Indkomne forslag: Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

10. Evt.: Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlem Hanne Frederiksen for hendes indsats, og
bød samtidig velkommen til de nye medlemmer.
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