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Referat fra generalforsamlingen den 09.04.2014. 
 
Afholdt i Sognegården v. Vejlø Kirke, Vejlø, 4700 Næstved  

 
I generalforsamlingen deltog 7 medlemmer. 
 
1. Valg af dirigent: Nils Byskov-Ottosen blev valgt. 
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslut-
  ningsdygtig. 
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år (2013) til godkendelse: 
  Næstformanden, Peter Engberg, aflagde beretningen for året 2013. 
  Beretningen blev efter en god debat om flere emner enstemmigt godkendt. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 
  Kassereren, Jonna Arentsen, gennemgik det reviderede årsregnskab, der var uden 
  anmærkninger. Årets resultat var +1.580 kr. De samlede aktiver andrager 27.058 kr 
  Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. 
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år (2014) til godkendelse: 
  Kassereren, Jonna Arentsen, gennemgik det i årsregnskabet medtagne budget, der 
  angav et forventet resultat på + 4.150kr. Budget for 2014 blev enstemmigt godkendt 
5. Fastlæggelse af kontingent for indeværende regnskabsår (2014): 
  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget. Kontingen-
  tet er således i 2014: Kr. 150 / enkelt medlem, kr. 200 / familie og kr. 500 / firma. 
6. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
  De tre på valg værende medlemmer af bestyrelsen, Jonna Arentsen, Susanne Out-
  zen og Frank Rasmussen, var villige til genvalg. 
  Karl Topsøe-Jensen havde givet tilsagn om, at han godt vil indtræde i bestyrelsen. 
  Alle fire blev herefter valgt for en 2-års periode.  
8. Valg af revisorer og en suppleant for disse: 
  På valg til revisor var Jytte Risager og til revisorsuppleant Jens Tommerup, som 
  begge var villige til genvalg. De blev herefter valgt, Jytte Risager for en 2-års-peri-
  ode, Jens Tommerup for 1 år. 
9. Eventuelt:  Under dagsordenens punkt 2 og 9 blev blandt andet drøftet følgende: 
  Istandsættelsen af Scheel-Bech's bygning på Axeltorv. 
  Lokalråd Appenæs-Rønnebæk forventes nedlagt. 
  Lokalrådet og forskønnelsesudvalget i Fodby. 
  Bevaringsfondens på-vej-værende nedlæggelse. 
  Omegnslandsbyerne ligner desværre mere og mere lossepladser. 
  Rapporten vedrørende bymiljøet i "resterne af middelalderbyen" Næstved. 
  Genbrugsforretning med udvalgte bygningsmaterialer og -dele på Gunderslevholm. 
  Emner for tildeling af diplom fra Bevaringsforeningen. 
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