
Historisk Forening for Vestsjælland  

Referat fra generalforsamling tirsdag den 29. september 2020 kl. 20 i Det 
røde Pakhus, Skælskør. 
Generalforsamlingen var oprindelig indkaldt til tirsdag den 21. april 2020, men blev udsat på grund 
af corona-restriktionerne.  

Forud for generalforsamlingen var der byvandring i Skælskør under ledelse af Lone Johansen.  

Generalforsamlingen havde 23 deltagere.  

Formanden bød velkommen og takkede Lone Johansen for en interessant byvandring.  

1. Valg af dirigent 
Peter Christensen blev valgt som dirigent.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet, og trods udsættelsen 
anfægtede ingen generalforsamlingens lovlighed. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden 
Inden formanden aflagde beretning, udtalte han mindeord over tidligere bestyrelsesmedlem Erik 
Damm Andersen, som afgik ved døden 12. november 2019.  
Såvel mindeord som beretningen vil fremgå af årbogen for 2020.  
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.  

3. Regnskab for 2019 ved kassereren  
Kassereren fremlagde regnskabet for året 2019, der udviste indtægter på 101.256,14 kr., udgifter 
på 79.417,41 kr. og et overskud på 21.838,73 kr. Egenkapitalen pr. 31. december 2019 udgjorde 
69.819,81 kr. Medlemstallet udgør ca. 250.  
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  

4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.  

5. Forslag til budget 2020 og fastsættelse af kontingent.  
Kassereren fremlagde budget for året 2020. Indtægter 55.500 kr., udgifter 52.900 kr. Overskud 
2.600 kr. Budgettet udviser færre indtægter og udgifter på grund af aflysninger som følge af 
corona-restriktionerne. Hertil kommer et svagt faldende medlemstal.  
Budgettet blev vedtaget.  
Kontingentet for 2021 fastsattes uændret til 175 kr.  

6. Valg til bestyrelsen mv. 
a. Flemming Bruun genvalgtes.  
I stedet for Brian Nielsen og Ole Skude, som ikke ønskede genvalg, valgtes Lone Johansen, 
Skælskør, og Ernst Otto Diderichsen, Slagelse.  
Peter Skydsgaard, der ikke var på valg, ønskede at udtræde af bestyrelsen. Der blev ikke foreslået 
nogen kandidat i stedet for ham, hvorefter bestyrelsen indtil videre fortsætter med 6 medlemmer.  
b. I stedet for Ove Jensen, som ikke ønskede genvalg, valgtes Poul Stahlschmidt, Karrebækstorp, 
som suppleant.  



c. I stedet for Klavs Flittner, som ikke ønskede genvalg, valgtes Preben Bacci, Kirke Stillinge, som 
revisor.  

7. Eventuelt.  
Preben Bacci foreslog om to årlige busture.  
Poul Stahlschmidt foreslog ture til slotte og herregårde i området.  
Henning Kristensen foreslog et foredrag om Hvideslægten. 
Ole Skude foreslog, at de aflyste arrangementer, herunder busturen til Frederiksborg Slot, søges 
gennemført i 2021.  

Bestyrelsen tager stilling til forslagene.  

Formanden takkede de afgåede medlemmer for deres indsats i bestyrelsen. 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  

 

Peter Christensen    Bertel Hansen  
Dirigent    Referent 


