
Ordinær generalforsamling i Horserød-Stutthof Foreningen 

lørdag den 16. marts 2019. 

 
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 bilagskontrollanter og evt. suppleanter. 

8. Eventuelt. 

 

Ad. 1. 

Som dirigenter valgtes Tonny Warming og Niels Jørgen Poulsen, som konstaterede 

generalforsamlingens lovlige indvarsling. 

Som referent valgtes John Berg Larsen. 

 

Ad. 2. 

Annette Mørk aflagde formandens beretning, som i skriftlig form vedlægges referatet. 

 

I den efterfølgende korte debat var der tilslutning til bestyrelsens ønske om i størst 

mulig grad at formidle nyhedsbreve og andet materiale til medlemmerne via mail-

adresser. 

Erling Gørges bekræftede, at der også i år afholdes mini-Festival (”1000 gange 

mindre, men 1000 gange vigtigere”) i Roskilde lørdag den 31. august 2019. 

 

Beretningen godkendtes. 

 

 

Ad. 3. 

Hanna Kirkegaard forelagde det revisor-godkendte regnskab for 2018 

Der er i 2019 ansøgt om penge fra Tipsmidlerne,- i hovedsagen for at skaffe tilskud til 

den kommende Stutthof-tur. Der foreligger dog ikke svar på ansøgningen. 

 

Det forelagte regnskab godkendtes af forsamlingen. 

 

Forslag om uforandret årskontingent på 200 kr. godkendtes. 

 

Ad. 4. 

Annette Mørk forelagde sit forslag til udtalelse. 

På baggrund af bemærkninger besluttedes det, at udtalelsen behandles færdig på et 

kommende bestyrelsesmøde den 21. marts 2019. 

 



Desuden orienteredes om, at den kommende bestyrelse vil påbegynde et arbejde med 

en revision af foreningens vedtægter. 

 

 

Ad. 5. 

Annette Mørk genvalgtes som formand uden modkandidater. 

 

Ad. 6. 

Som den øvrige del af bestyrelsen valgtes følgende : 

 

Hanna Kirkegaard 

Anders Kristensen 

Erling Gørges 

John Berg Larsen 

Niels Jørgen Poulsen 

Thomas Riemenschneider 

Ole Glerup 

Elsebeth Kaufholz 

Bjarke Enoch 

 

Forsamlingen takkede Tonny Warming, Sissi Gorm Knudsen og Steen Jensen, som 

alle ønskede at udtræde af bestyrelsen. 

 

 

Ad. 7. 

Som bilagskontrollanter valgtes Per Eriksen og Jørgen Nielsen. 

 

 

Ad. 8. 

Mogens Eichendorv foreslog, at foreningen gennemfører et arrangement, som 

beskriver situationen for de såkaldte ”tysker-børn”. 

 


