
Generalforsamling i Frederiksborgensersamfundet fredag den 3. november 2017 kl.18.00

Afholdt på Frederiksborg Gymnasium 

Efter velkomstdrink gik vi over til dagsorden. Formanden bød velkommen, og bad forsamlingen 
mindes vores mangeårige medlem og tidligere revisor Hans Vøgg  Færgsted, som vi har mistet 
siden sidste generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

På bestyrelsens forslag valgtes Astrid Berg.

2. Formandens beretning.

Sverre omtalte det gode fremmøde, og udtalte en tak til skolen v. rektor Peter Kuhlman og lektor 
Jørgen Kloch for, at vi endnu en gang var tilbage på skolen.

Formanden nævnte, at vi havde været nødsaget til at forlade vores bank gennem mange år, og 
henviste til kassererens omtale heraf.

Formanden nævnte, at bestyrelsen arbejder på at sænke gennemsnitsalderen i  bestyrelsen, bl.a. 
fordi foreningen bestyrelse som legatbestyrelse principielt iflg. fundatsen helst skulle have en 
gennemsnitsalder under 70 år. Civilstyrelsen har tidligere været konsulteret herom, og har ikke haft 
indvendinger imod, at bestyrelsen midlertidigt var sammensat af medlemmer  med en højere 
gennemsnitsalder.

3. Regnskab.

Kassereren gennemgik forholdene omkring bankskifte, som takket være vores nye bankforbindelse, 
Sparekasse Sjælland, Frederiksværk Afdeling, havde været en positiv oplevelse. Kassereren omtalte 
oprettelsen af legatkapitalkonto og erhvervelse af værdipapirer til det underliggende depot.

Astrid Berg omdelte diverse regnskabsmateriale og gennemgik regnskaberne. Hun udbad sig 
forsamlingens accept af, at vi fra næste års generalforsamling indførte et nyt og mere overskueligt 
regnskabssystem, som bl.a. ville medføre, at det ikke  næste år ville være muligt at sammenligne 
årets regnskab direkte med dette års.

N.E. Uhlemann påpegede det uhensigtsmæssige i, at indtægter og udgifter i det nuværende system 
figurerer  inden for samme konti. Dette vil ikke være tilfældet i det nye regnskabssystem.

4. Kontingent. Efter bestyrelsens forslag uændret 200,-kr pr. år.

5. Indkomne forslag. Ingen.

6. Valg af formand.

På bestyrelsens anmodning genopstiller formanden. Han genvælges med akklamation .

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.



Formanden takkede Vibeke Langhoff  Koch for en trofast arbejdsindsats i bestyrelsen. Vibeke 
genopstiller ikke.

Beth Espedal genopstiller.

Som nyt bestyrelsesmedlem vælges på bestyrelsens forslag Christian Obel.

8. Revisor.

På bestyrelsens forslag vælges Astrid Berg som revisor og Lena Rohdes Falkberg som 
revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Astrid Berg foreslår oprettet en arbejdsgruppe for fornyelse af foreningens aktiviteter bl.a. med 
henblik på at skaffe flere medlemmer, herunder nye medlemmer fra de aktuelle årgange af 
studerende. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at melde sig til arbejdsgruppen eller alternativt 
at sende idéer/forslag til arbejdsgruppen.

Efter afslutning af generalforsamlingen gik vi til festmiddag.

Kregme den 9/11-2017.

Dan Secher, referent.


