Horserød-Stutthof Foreningen.
Referat af ordinær generalforsamling den 10.marts 2018.

Dagsorden :
1.
Valg af dirigent og referent.
2.
Formandens beretning for foreningens virke i det forløbne år.
3.
Kassererens forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent.
4.
Eventuelle lovforslag eller indkomne forslag.
5.
Valg af formand.
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7.
Valg af 2 revisorer.
8.
Eventuelt.
Ad. 1. Som dirigent valgtes Anton Nielsen og som referent John Berg Larsen.
Ad. 2. I Bodil Enochs fravær blev beretningen aflagt af Annette Mørk, som bl.a.
orienterede om en række af de arrangementer, som foreningen enten alene eller i
samarbejde med andre havde gennemført :
–
Besøg på museet i Horserød den 22. juni.
–
Foredrag og debat med Peter Frandsen om museet i Horserød.
–
Foredrag og debat med Lave Brock fra Folkebevægelsen mos EU.
–
Debatarrangement med advokat Bjørn Elmquist.
–
Foredrags- og debatarrangement med DEMOS om højrekræfterne i Europa i
forbindelse med kommunevalget.
Desuden omtalte Annette en række artikler i Arbejderen, Antifascistisk Forum og
andre steder, som var bragt med foreningen som afsender.
I den efterfølgende debat blev der lagt vægt på, at der både er behov for
medlemsfremgang, men også at foreningen må koncentrere kræfterne mod
militarismen og oprustningen.
I tilslutning til beretningen blev der gjort bemærkninger omkring genopførelsen af
Frihedsmuseet.
Beretningen godkendtes af forsamlingen, som samtidig sendte en varm hilsen til både
Bodil og Bjarke Enoch.
Ad. 3. Hanna Kirkegaard forelagde det reviderede regnskab for 2017, som blev
godkendt
I tilslutning til regnskabet oplyste Hanna, at foreningen har 175 medlemmer, samt at
foreningen har flyttet sin konto fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbanks filial på

Nørrebrogade i København (konto nr. 5361 0260609), en flytning, som har været
ledsaget af en del praktiske problemer.
Forsamlingen godkendte det forelagte regnskab.
Det besluttedes, at det nuværende kontingent på 200 kr. årligt fastholdes.

Ad. 4. Fra Tonny Warming er modtaget forslag til en politisk udtalelse. Det
besluttedes, at bestyrelsen efterfølgende forkorter og gennemskriver udtalelsen.
Fra John Christoffersen er modtaget 3 forslag og en forespørgsel :
1.
Bestyrelsen udarbejder et forslag til en opfordring til børn og børnebørn af
forældre og bedsteforældre, som under besættelsen sad i tyske koncentrationslejre
eller på anden måde tog aktivt del i modstandskampen mod den tyske besættelse , og
øvrige som nævnt i foreningens vedtægter § 4 om at blive medlem af HorserødStutthof Foreningen.
Opfordringen videresendes af foreningens medlemmer, som offentlige henvendelser
på de sociale medier. Ligesom medlemmerne opfordres til at motivere deres børn evt.
børnebørn til at blive medlem af foreningen.
2.
Der indføres et støtte-kontingent på 100 kr. for unge under uddannelse.
3.
Udsendelse af foreningens materialer, herunder indkaldelse til
generalforsamling, foregår, for medlemmer med mailadresse pr. mail. For øvrige
medlemmer uden mailadresse eller som ønsker det, som almindeligt brev.
Generalforsamlingen imødekommer Johns synspunkter og forslag ved at fremhæve,
at vi allerede råder over en ”hverve-pjece”, som flittigt anvendt kan bidrage til at
sikre nye medlemmer til foreningen og som kan være nuværende medlemmers vej til
kontakt med potentielle medlemmer.
Generalforsamlingen havde det synspunkt, at det nuværende årskontingent næppe er
afskrækkende for kommende medlemmer,- uanset alderen.
Det oplystes til generalforsamlingen, at kontakten til medlemmerne allerede i nogen
grad foregår via mail, hvis adressen er foreningen bekendt, men det er også tydeligt,
at mange medlemmer foretrækker den mere traditionelle kontakt via brev.
Johns forespørgsel drejer sig om foreningens love. Denne forespørgsel besvares af
bestyrelsen.
Ad. 5. Bodil Enoch har meddelt, at hun af helbredsmæssige grunde ikke kan fortsætte
som formand.
Generalforsamlingen valgte enstemmigt og uden modkandidater Annette Mørk, som
efterfølgende takkede Bodil for hendes mangeårige arbejde for foreningen.
Ad. 6. Med det herværende valg har bestyrelsen følgende sammensætning :
Ole Glerup, Erling Gørges, Steen Jensen, Hanna Kirkegaard, Sisse Gorm Knudsen,

Anders Kristensen, John Berg Larsen, Niels-Jørgen Poulsen, Thomas Riemensneider
og Tonny Varming.
Der valgtes ingen suppleanter.
Ad. 7. Per Eriksen valgtes som revisor.
Ad. 8. Jørgen Tang Holbæk opfordrede til, at næste års generalforsamling ikke
afholdes på samme dage, som der i Øksnehallen gennemføres ”historiske dage”.

