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Lyndby Kulturforening 

 

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 9.3.2017 

Til stede: 35 medlemmer 

Ad 1. forretningsordenen godkendt. 

Ad 2. Per Holmgaard blev valgt som dirigent, der konstaterede, at indkaldelsen var udsendt til 
tiden. De stemmeberettigede er kun dem, der har indbetalt kontingent. Dagsordenen er godkendt. 
Stemmetællere: Jan Torgersen og Birger Johansson. 

Ingen indkomne forslag 

Ad 3. Formand Kate Heldam fremlagde bestyrelsens beretning. De enkelte arrangementer blev 
gennemgået, og man måtte konstatere, at der har været en dalende tilslutning og dermed 
følgende  underskud i regnskabet. Bestyrelsen ønsker ikke længere at lægge referater fra vore 
bestyrelsesmøder på hjemmesiden, da det er et arbejdspapir. Ønsket blev imødekommet. Til slut 
opfordrede Kate Heldam at slutte op omkring Folkekøkkenet. Beretningen blev  godkendt. 

Ad 4. Jens Mogensen fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt med 
følgende bemærkninger: 

Augsburg forespurgte, om vi har kontaktet Spar Nord om evt. tilskud, som kun kan blive aktuelt i 
forb. m. revyen. Revyholdet må fremkomme med konkrete ønsker. 

Ole Nielsen gav udtryk for, at vore priser var for lave. Derfor vores underskud på de forgangne 
arrangementer. Karin kunne så fortælle, at man til tidligere generalforsamlinger havde givet 
udtryk for, at vi gerne måtte bruge lidt af formuen. Vi skulle ikke være en Sparekasse!  

Ad 5. Jens Mogensen fremlagde budgettet, som blev godkendt uden bemærkninger. 

Kontingentet blev atter fastsat til 100 kr. årligt pr. person. 

Ad 6. Jens Mogensen og Dan Falch blev genvalgt til bestyrelsen. Hanne Engell blev valgt til at 
erstatte Lykke Peetz-Schou. 

Karin Johansson og Jenny Plamboeck blev genvalgt som suppleanter. 

Ad 7. Randi Sørensen og  
Anders Kristensen genvalgtes som regnskabskontrollanter. 



Ad 8. Ingen indkomne forslag. 

Ad  9. Evt. I det forløbne år er der ikke anvendt midler til bestyrelsesarbejde, da en del arr. har 
givet underskud. 

Der indkom en masse nye forslag til fremtidige arrangementer 

Kursus i hjertestop. 

Virksomhedsbesøg 

Foredrag, f.eks. en person fra byen i forb. m. Folkekøkken 

Hornbeer-øl 

Vestergaard /virksomhed) 

Dansk Frysetørring 

Godsejer Johan Scheel  (2. verdenskrig) 

Fl. Damgaard Larsen  (Lokalhistorie) 

Rosen-planteskolen i Løve 

Audebo pumpestation 

Mosede Fort 

Svanholm 

Lyndby rundt 

Skovtur med afslutning i Hvalsø savskærerværksted (Ole) 

Foredrag af Ole Falck, Egholm 

Årets taler i forb.m. generalforsamling 

Et blad om foreningens virke a la ”Ejby” 

Historiske dag i København 

Besøg i Mjølnerparken 

DHL-løbet 5 km løb i Parken 

Christiania besøg 

Højskoleforeningen foredrag 

Samsø 



 

 

 

 

 


