Referat af generalforsamling
tirsdag den 14. marts 2017 kl. 17.30
Kalundborg Vandrerhjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg

1. Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt Anders Villadsen. Han takkede for valget og erklærede generalforsamlingen lovlig indkaldt.
2. Valg af stemmetællere
Som stemmetællere blev valgt Kurt Pedersen og Carl Andersen.
De kom ikke i arbejde.
3. Bestyrelsens beretning
Formanden Peter Hermann aflagde beretning, der blev godkendt.
Beretningen kan læses på Turistforeningens hjemmeside – www.oplevkalundborg.dk
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2016
Ved kassererens sygdomsfravær fremlagde næstformand/bogholder Ditte Schwartzbach det
reviderede regnskab.
Indtægter i alt: Kr. 126.377, 18.
Udgifter i alt: Kr. 97.150,88.
Periodens resultat, efter fratræk af forudbetalt kontingent nye medlemmer 2017 og efter fratræk af forudbetaling vedrørende medlemstur til Skagen 2017: Kr. 14.261,30.
Formue pr. 31. december 2016: Kr. 103.116,07 (bankindeståender).
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
6. Budgetforslag 2017 og kontingentfastsættelse
Næstformand/bogholder Ditte Schwartzbach fremlagde forslag til budget.
Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse fra kr. 125,- til kr. 150,- pr. medlem gældende fra
2018.
Budgettet blev godkendt.
Kontingentet blev fastsat til kr. 150,- pr. medlem fra 2018.
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlem Ole Jerichow ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Wenche Elisabeth Larsen (valgt 2017-2019).
Genvalgt til bestyrelsen blev:
Peter Hermann (valgt 2017-2019)
Ditte Schwartzbach (valgt 2017-2019)
Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg i denne periode:
Willy Hillebrand (valgt 2016-2018)
Hanne-Dorthe Hansen (valgt 2016-2018)
Inge Johansen (valgt 2016-2018)
Kirsten Sielemann Jakobsen (valgt 2016-2018)
8. Valg af to suppleanter
Som suppleanter blev valgt:
Eva Huniche (valgt 2017-2018)
Peter Jørgensen (valgt 2017-2018)
9. Valg af to revisorer
Som revisorer blev genvalgt:
Ralf Gosch
Henning Hansen
10. Valg af en revisorsuppleant
Henning Kastrup Larsen blev genvalgt.
11. Eventuelt


Peter Hermann takkede for, at forsamlingen havde godkendt forslaget til kontingentforhøjelse.



Ole Jerichow blev takket efter de mange år i foreningens bestyrelse, hvor han har overlevet 10 formænd. Ole Jerichow vil fortsætte som Turistforeningens repræsentant i Kulturelt Samråd.



Kopien af Tissøringen, som normalt er udstillet på Formidlingscenter Fugledegård, er for
tiden udlånt til Nationalmuseet, da originalen er udstillet i Frankfurt. Til gengæld vil arkæolog Josefine Bican fra Nationalmuseet holde et gratis foredrag på Fugledegård tirsdag den 25. april 2017 kl. 16:30.



Jens Boesen kritiserede VisitVestsjællands utilstrækkelige markedsføring af Kalundborgegnen.



Der blev efterlyst skiltning til Turistinspirationen. Kalundborg Lokalråd følger dette op
vis-a-vis kommunen.



Rethe Lorentzen påpegede betydningen af bedre vedligeholdelse af Kalundborgs gamle
bydel, specielt området omkring det gamle torv, der er skæmmet af de mange parkerede biler. Kan Turistforeningen påvirke kommunen i denne henseende?
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Carl Andersen støttede op under ønsket om større synliggørelse, udenfor kommunen, af
Kalundborgs mange landskabelige og kulturelle herligheder.

Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen, som var forløbet i god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde, og Ditte Schwartzbach overrakte gave.
Generalforsamlingen sluttede kl. 18.40.
Referat fra generalforsamlingen vil blive lagt på Turistforeningens hjemmeside www.oplevkalundborg.dk.

Efter generalforsamlingen blev der trukket lod blandt de fremmødte om fem eksemplarer af
bogen om Vrøj.

Aftenens foredrag efter middagen var ved projektansvarlig Dennis Ravn fra Kalundborg Kommunes Teknik og Miljøafdeling, der fortalte, hvor langt man var kommet med planerne for en
bynær havnepark. Hans oplæg gav anledning til mange spørgsmål og tilkendegivelser fra salen.

____________________________________ _______________________________
Anders Villadsen
Wenche E. Larsen
Dirigent
Referent
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