Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening
Referat fra generalforsamlingen
lørdag d. 5. juni 2021 på Holbæk Fælled
Vi startede kl. 10.00 med en kort tur på "Arnolds Bjerg", der var helt hvid af blomstrende
tjørnebuske og Vild Kørvel. Fra "bjerget" var der en flot udsigt over landskabet og den
nyrestaurerede fælled. Fandt lidt planter, blandt andet Tofrøet Vikke - fuglene i krattet var flygtet dog havde vi udsigt til den larmende rågekoloni i det fjerne.
Generalforsamlingen:
1. Poul Baden blev valgt til dirigent.
Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Vibeke og Merete meldte sig som stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2020 var sendt ud til medlemmerne på forhånd. Den blev godkendt.
3. Kassererens regnskab for 2020 var ligeledes udsendt på forhånd.
For tiden er der 148 betalende medlemmer.
Efter flere spørgsmål om foreningens formue, enedes man om at behandle det spørgsmål
og pkt 5 under ét. Under punktet “indkomne forslag" var der indsendt et ønske om, at
man tog foreningens formue op til drøftelse med henblik på at diskutere dens størrelse.
Vagn gjorde rede for, hvad formålet med vores formue er (bl.a. betaling af depositum til
flerdagsture og aflønning af foredragsholdere). Grunden til, at beløbet er ekstra stort nu er, at vi
det sidste år har måttet aflyse arrangementer ( Corona), samt at vi har opsparet et beløb til fejring
af det forestående jubilæum. Man var enige om, ikke at ville betale negative renter (endnu ikke
påkrævet for foreninger), men hvor skal niveauet ligge?
Man besluttede at tage punktet op igen på næste generalforsamling, når vi igen har normale
tilstande.
4. Budgettet for 2021 blev godkendt.
Kontingentet for 2021 fastholdes med de nuværende 175 kr. pr. husstand.
5. Indkomne forslag.
Her var indkommet et ønske om, at man tog foreningens formue op til drøftelse.
Det blev som nævnt behandlet under pkt. 3
6. Valg af formand.
Vagn Gotfredsen blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmerne Merete Gertz, Dorrit Jensen og Grethe Rahr modtog genvalg.
Thomas Brønholm døde desværre i foråret 2021 og skulle erstattes med et ny bestyrelses-

medlem.
Bestyrelsessuppleant Sinnet Thueslev ønskede ikke at genopstille
Nyvalgt som bestyrelsessuppleanter blev Hans Øster for 2 år og Fritz Raa for 1 år.
8. Valg af revisorsuppleant.
Knud W. Kristensen modtog genvalg.
9. Eventuelt.
Dorrit opfordrede medlemmerne til at sende billeder til hjemmesiden. De kan sendes til vores
webmaster, Jan Jensen: mail: jan@vipbus.dk
Vagn takkede Sinnet for godt arbejde i bestyrelsen siden 2017.
Poul takkede for god ro og orden.

-- Og så var der spisning med egen madkurv i det strålende solskinsvejr. En rød glente kiggede
forbi imens.

Holbæk d. 9. juni 2021
Hanne Gelting

