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Vi starter efter traditionen med forloren skildpadde kl. 
18.00. – Kl. 19.00 begynder selve generalforsamlingen. 
 

I vedtægterne står: 
Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal 
mindst indeholde følgende punkter:  
 

1. Valg af 2 stemmetællere 
2. Valg af dirigent 
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til 

godkendelse. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 

indeværende år. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Indkomne forslag. 
8. Valg i lige år af formand for 2 år.  

(Punktet udgår i ulige år). 
9. Valg i lige år af 2 eller 3 medlemmer til bestyrelsen 

for 2 år. (Punktet udgår i ulige år) 
10. Valg i ulige år af 2 eller 3 medlemmer til 

bestyrelsen for 2 år. (Punktet udgår i lige år). 
Erik Clausen  

11. Valg i lige år af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år.  
(Punktet udgår i ulige år) 
 
 
 

12. Valg i ulige år af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år  
(Punktet udgår i lige år)  

13. Valg af revisor og revisorsuppleant for kommende 
år. 

14. Eventuelt 
 

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder 
forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger 
indføres i protokol.  
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved 
almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Afstemning 
foretages skriftlig alene et medlem ønsker dette. 
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 
bestyrelsens flertal, eller mindst 75 medlemmer skriftligt 
forlanger det. 
Stk. 9. Museumsforeningen hæfter for sine forpligtigelser 
alene med sin formue. Museumsforeningens medlemmer 
hæfter ikke for foreningens gæld. 
 
 

 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Forretningsorden for bestyrelsen:  
 

Efter generalforsamlingen af 6. marts 2014  og gældende 
indtil næste ordinære generalforsamling: 
 

1. Foreningens adresse er: Havnevej 8, 4720 Præstø. 
2. Formand tegner foreningen. 
3. I økonomiske forhold tegnes foreningen ved både 
formand og næstformand i fællesskab.  
4. Formand modtager post, herunder regninger og sørger 
for betaling. 
5. Bestyrelsen har valgt ekstern kasserer og bogholder. 
 

Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende 
ansvarsområder: 
 

Formand: John Holmer (2014-2016) 
Ansvarsområde: Tegner foreningen. Økonomi. 
Medlemslister og kontingent indbetalinger. Arrangementer. 
Nyhedsbreve. Hjemmeside. KULTURARV. Museumsprisen. 
Kontaktled til Museum Sydøstdanmark og SAMMUS. 
Næstformand: Birgit Strand – På valg. Genopstiller 
Ansvarsområde: Arrangementer. Kontakt til Museum 
Sydøstdanmark.. 
Sekretær: Per Ole Schovsbo (2014-2015) 
Ansvarsområde: Referatskrivning efter bestyrelsesmøder. 
Medlem af Foredrags- og aktivitetsudvalget samt 
foreningens faglige konsulent. KULTURARV. Kontaktled til 
Folkeuniversitetet. 
Bestyrelsesmedl.: Erik Clausen – På valg. Genopstiller ikke  
Bestyrelsesmedlem: Werner Wittmann – På valg. Genopst. 
Ansvarsområde: Kontaktled til LAG og Erhvervsforeningen. 
Deltager som hjælpemedlem.  
Bestyrelsesmedlem: Karen Jensen (2014-2016) 
Ansvarsområde: Kontaktled til Psykiatrisk Museum på 
Oringe.  
1. Suppleant: Jørn Peter Jansen. (2014-2016)  
2. Suppleant: Per Ole Schousbo – På valg. Genopstiller 
Vedtægterne giver mulighed for 2 ekstra bestyrelsesposter. 
 

Under begrebet ”Arrangementer” hører bl.a.: Foredrag – 
Ekskursioner – Heldags udflugter – Kulturhistoriske rejser. 
Følgende ansvarsområder i 2014 er ikke placeret: 
Amatørarkæologer – Bygningsrenoveringer – De Frivilliges 
Akademi. 
Revisor: Aage Jørgensen – På valg. 
Revisorsuppleant: Bo Brebøl – På valg. 
 

Kommende aktiviteter: 
Torsdag d. 12. marts: Generalforsamling i Viemose Forsamlingshus.  
Lørdag/Søndag d. 14.-15. marts: Historiske dage i Øksenehallen i København – Rabat på billetter kan fås.  
Tirsdag d. 31. marts: Foredrag om ”Skønne Møn” af Allan Huglstad – om de ukendte mønske steder. 
Tirsdag d. 16. april: Tur til Thorsvang – med foredrag af Henrik om ”Hjortkær og de gamle ting”.  
Lørdag d. 30. maj: Forårs- og heldagstur til museerne på Stevns. 
Onsdag d. 17. juni: Ekskursion med Allan til de ukendte mønske steder + Museum Sydøstdanmarks fund i 2014. 
 
 

Generalforsamling 2015 
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Ny stor historiefestival i 

Øksnehallen, København  

Historiske Dage er en ny stor historiefestival, som 14. 
og 15. marts 2015 byder op mod 10.000 gæster på det 
allerbedste inden for formidling af historien. Historiske 
Dage foregår i Øksnehallen i København, og Danmarks 
Borgcenter og Museum Sydøstdanmark er også med. 
Fra over 50 udstillingsstande og 3 scener bliver du 
inspireret, underholdt og får ny viden, når du møder 
nogle af de bedste hjemlige og internationale historie-
formidlere. Mød bla. Antony Beevor, Roger Moor-
house, Tom Buk-Swienty, Ulrik Langen, Maria Helle-
berg, Uffe Østergård, Jeanette Varberg, Bo Lidegaard, 
Liv Thomsen og Henrik Jensen. 
 
På Historiske Dage viser historiefortællere, forskere og 
forfattere, medier, museer, besøgscentre og arkiver, 
forlag og foreninger sig frem og deltager i over 75 
debatter, foredrag og events. 
Museer og formidlingscentre formidler historien på en 

fascinerende måde, Forlag sælger historiske bøger og 

tilbyder møde med forfattere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dansk Historisk Fællesråd uddeler prisen til ”Årets 
historiske bog”. Historiske magasiner, fagblade og 
online-medier præsenterer deres produkter. 
Danmarks Radio viser dokumentarfilm og sender fra 
Historiske Dage. Historiske foreninger reenacter og 
fortæller om deres arbejde. Rejsebureauer sælger 
historiske rejser. 
Salg af bøger, antikviteter, smykker, kunst, legetøj, 
mad og historiske specialiteter. 

Entre: 1 dag: 125 kr. – 2 dage: 180 kr. 
Særpris i forsalg for Museumsforeningen Sydsjælland 
og Møn:  
1 dag: 80 kr.  2 dage: 120 kr. 
Normalpris i forsalg: 1 dag: 100 kr. – 2 dage 150 kr. 
Køb billet: 
En dag: https://billetto.dk/da/historiske-dage/MSM1 
To dage: https://billetto.dk/da/historiske-dage/MSM2 
Festival Avis:  http://www.historiske-dage.dk/wp-

content/uploads/2015/02/festivalavis.pdf 
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