Aktiv Historie
Referat af Aktiv Histories generalforsamling tirsdag den 21. februar 2019
Helge bød velkommen.
Valg af ordstyrer og referent
Axel Thomsen blev valgt som ordstyrer og Judith Madsen som referent.
Axel konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Formandens beretning
Beretningen blev godkendt.
Formandens beretning er vedlagt.
Det reviderede regnskab
Regnskabet blev udleveret, gennemgået og godkendt.
Det kommunale tilskud til undervisning er opbrugt, og der er brugt af 10% midlerne for at dække årets forbrug af
undervisningstilskud.
Der var lidt debat om posten lærerlønninger, som optræder efter det kommunale tilskud er fratrukket.
Året resulterede i et lille underskud, som dermed mindsker egenkapitalen.
Regnskabet er vedlagt.
Kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet på kr. 50,-. Det blev vedtaget.
Forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Valg af bestyrelse og suppleanter
a) Kasserer: Lissie Rasmussen blev genvalgt
b) Bestyrelsesmedlem: Johnny Rømer blev valgt
c) 2 suppleanter: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at finde 2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
a) Revisor (2 års periode): Eva Gantriis blev genvalgt
b) Revisorsuppleant: Annette Bøge Huulvej blev valgt
Eventuelt
Det foreløbige 2019 program kan ses på www.aktivhi-;J<)rie.dk, og papirprogrammet laves snarest muligt.
Helge oplyste at der allerede er gang i tilmeldinger til kurserne, og gjorde lidt reklame for årets første kursus
søndag 24. maits i mjødbrygning. Her er der nu 6 tilmeldte, men vi skal gerne op på mindst 8 og maks. 10.
Der var debat om, om portoudgiften kan nedbringes ved ikke at udsende til medlemmer og tidligere kursister, men
nøjes med at have det til rådighed til download på foreningens hjemmeside. Udgangen blev, at vi stadig sender.
FORA har midler, der kan søges til udvikling af foreningen. Der er 4 ansøgningstidspunkter i 2019. Helge prøver
sammen med Annette at formulere noget om forbedret kommunikation til ansøgningsterminen 1. rts.
Referent: Judith Madsen
Odense den 22. februar 2019
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Ordstyrer
Axel Thomsen

