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Ordinært repræsentantskabsmøde 2015 
Sted og tid 
 
 
 

Skibby Fritidscenter, Nyvej 7, 4050 Skibby 
 
Mandag den 9. marts 2015, kl. 19.30 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elværksforeningen 
Folkeuniversitetet i Frederikssund 
Frederikssund Festival 
Frederikssund Historiske Forening 
Frederikssund Vikingespil 
Færgegårdens Venner (uden stemmeret) 
Historisk Forening for Skibbyegnen 
Hjerteforeningen 
Jægerspris Amatør Scene (JAS) 
Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen 
Skibby Kino 
Slangerup Bios Venner 
Slangerup Miniby 
 

  
Dagsorden Referat 

 
1. 
Valg af dirigent 
 

Peter Thinghøj Christiansen (Frederikssund Historiske Forening) blev 
foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag. 
 
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt 
indkaldt og beslutningsdygtigt. 
 

2. 
Valg af  referent 
 

Verner Larsen (Folkeuniversitetet i Frederikssund) blev foreslået og 
valgt. Der var ikke andre forslag. 

3. 
Valg af stemmetællere 
 

Punktet blev henskudt. Der var 12 stemmeberettigede medlemmer til 
stede. 

4. 
Bestyrelsens beretning 
 
 
 
 
 

 
Formanden, Kenneth Jensen (Elværksforeningen) aflagde bestyrelsens 
beretning, der blev taget til efterretning. 
 
Beretningen er vedhæftet dette referat og udgør en del af referatet. 
 
 
 



5. 
Fastsættelse af kontingent 
 

 
Kontingentet blev fastsat til 200 kr. om året (uændret) 

6. 
Godkendelse af det  
Reviderede regnskab 
 
 
 

 
Kassereren, Ulla Madsen (Frederikssund Festival) fremlagde 
regnskabet, som blev godkendt. 
 
Regnskabet er vedhæftet dette referat og udgør en del af referatet. 
 

7. 
Behandling af indkomne forslag 
Skal fremsættes skriftligt og være 
formanden i hænde senest 8 dage før 
repræsentantskabsmødet 
 

 
Der var ikke indkommet forslag 

8. 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
Per Gottlieb, Jægerspris amatørscene 
(JAS) 
Verner Larsen, Folkeuniversitetet i 
Frederikssund 
Ann Munk, Slangerup Bios Venner 
er på valg 
 

 
De pågældende blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag. 

9. 
Valg af mindst en, højst tre 
suppleanter til bestyrelsen 
Niels Nielsen, Historisk forening for 
Skibbyegnen 
Jens Lindgreen, Lokalhistorisk forening 
for Slangerupegnen 
er på valg 
 

 
De pågældende blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag 

10. 
Valg af revisor 
Lars Lyberg, Jægerspris Turistforening 
er på valg 
 

 
Lars Lyberg blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag. 

11. 
Valg af revisorsuppleant 
Leif Nielsen,Skibbykoret 
er på valg  
 

 
Leif Nielsen blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag. 

12. 
Eventuelt 
 

 
Intet 

 
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen samt takkede for 
god ro og orden. 
 
9. marts 2014 
 
Verner Larsen 
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