
                                                          København d. 6. marts 2016.                                             
 

Generalforsamling i Horserød-Stutthof foreningen d. 5.marts 201 
 

1/ Valg af dirigent og referent: 

Annette Mørk blev valgt som referent og Tonni Warming som dirigent. 

 

2/ Formandens beretning for foreningens virke i det forløbne år v/ Bodil Enoch: 

Beretning vedlagt referatet i den udgave jeg har i min Word - jeg tror ikke den er ændret 

meget. Udtalelsen fra foreningens generalforsamling kommer med i Antifascistisk Forum, 

men kan rekvireres hos formand Bodil Enoch. 

Arrangementer. 1. maj: Fælledparken, 4. maj: “Istedgade overgiver sig aldrig”, 5. maj: 

AMPA ved mindestenen Chismas Møllers Plads, 7. maj: Bustur til Horserød muséet for at 

plante træer, indsamlet på turen til Stutthof KZ, 22. Juni: Bustur til Horserød muséet, som 

bliver markeret særligt i år, da det er 75 års dagen for 22.juni 1941. K-Festival i 

Nørrebroparken og 3. sep: Roskilde minifestival hos Erling Gørges. Nærmere information 

om diverse arrangementer følger senere i et nyhedsbrev. 

 

3/ Kassererens forelæggelse af regnskab og forslag til kontigent v/ Hanna Kirkegaard: 

Regnskabet er godkendt af Ida Højlund Poulsen (bilagskontrollant) og Per Eriksen 

(bilagskontrollant). 

Kontigentet forbliver uændret. 

 

4/ Evt. lovforslag eller indkomne forslag: 

- John Christoffersen havde et forslag om besparelser på portoen, ved at de medlemmer 

som ønsker det får meddelelser, samt indkaldelser via mail. Bestyrelsen tager det op på 

førstkommende møde. 

- John Christoffersen havde et forslag om at for at spare udgiftene, samt besært med 

giroopkrævninger, ændres foreningens bankkonto til en foreningenskonto i Arbejdernes 

Landsbank. Bestyrelsen arbejder videre med dette på førstkommende møde. 

 

5/ Valg af formand: 

Bodil Enoch blev enstemmigt valgt. 

 

6/ Valg af bestyrelsesmedlemmer og supplanter: 

Steen Jensen, Erling Gørges, Bjarne Enoch, Hanna Kirkegard, Annette Mørk, Sisse Gorm 

Knudsen, Ole Glerup og Tonni Warming.  

 

7/ Valg af 2 bilagskontrolanter: 

Ida Højlund Poulsen og Per Eriksen blev valgt. 

 

8/ EVT: 

Generalforsamlingen blev afsluttet med spisning.  

 

 

 



 


