Foreningen Selsø Slots Venner
Referat af ordinær generalforsamling 2022
Tid og sted

Søndag den 8. maj 2022 kl. 16.00
Selsø Slot, Baroksalen, Selsøvej 30 A, 4050 Skibby

Deltagere

Bestyrelsen: Peter Kjeldsen, Carl Frederiksen, Karen
Larsen, Ruth Birkelund, Henrik Mortensen, Merete
Rubow Mortensen og Lone Meier
samt 9 medlemmer
Afbud: Regitze Schrøder

Referent

Merete

Dagsorden
1. Valg af dirigent

Ruth Birkelund blev foreslået og valgt. Der var ikke andre
forslag.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt - lovlig og beslutningsdygtig.

2. Beretning
- Bestyrelsens beretning
- Nyt fra Den Plessenske Selsø Fond

Se vedhæftede beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab til
godkendelse og beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning
af tab i henhold til det godkendte
årsregnskab
4. Forelæggelse af budget og beslutning
om størrelsen af det kommende års
medlemsbidrag

Vedr. nye stole, som man pt. er ved at ansøge fonde om
tilskud til: Jørgen Nielsen har netop set 100 stabelstole til
salg fra Skovridergården, - kan de være en mulighed?
Peter og Jørgen drøfter det.

Kasserer Karen Larsen, fremlagde det reviderede regnskab
for 2021. Bemærkede at Keld Hinsch nu har tilbagebetalt
alt skyldigt.
Regnskabet blev godkendt.

Karen Larsen forelagde budgettet for 2022.
Der blev vedtaget et uændret kontingent i 2022: 150 kr. for
enkeltpersoner, 200 kr. for husstand og 1.000 kr. for
institutioner/ firmaer.
Et medlem påtalte dog, at det ikke synes rimeligt at par får
rabat, da økonomien for enlige kan være en udfordring.
En post vedr. tilskud på kr. 16.000 til markedet skal fjernes,
idet det er Selsø, der har modtaget tilskuddet.
Budgettet for 2022 blev taget til efterretning.

5. Behandling af evt. indkomne forslag
-sendes senest d. 1. maj til formanden

Ingen forslag

E-mail: selsoeslotsvenner@gmail.com Hjemmeside: www.selsoe.dk - se under "Blev medlem"
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6. Medlemmer på valg til bestyrelsen
Peter Kjeldsen
- modtager genvalg

Carl Frederiksen - modtager genvalg
Merete Mortensen - modtager genvalg
Henrik Mortensen - modtager genvalg
Regitze Schrøder - ønsker ikke genvalg
Lone Meier
- ønsker ikke genvalg
7. Valg af revisor
- John Birkelund er på valg (modtager
valg)

Peter blev genvalgt (stopper dog som formand i SSV) og
blev genvalgt som repræsentant for SSV i Den plessenske
Selsø Fond
Carl blev genvalgt
Merete blev genvalgt, - er sekretær for SSV samt
repræsentant for SSV i Den Plessenske Selsø Fond
Henrik blev genvalgt
Arnth Ravn blev foreslået og valgt (præsenterede sig)
Agnete Nielsen blev foreslået og valgt

John Birkelund blev genvalgt

-

8. Eventuelt

-

-

Görel Kjeldsen foreslog opsætning af cykelstativer
enten på kirkens p-plads eller tættere på Selsø.
Merete tager kontakt til kirketjeneren herom, for
at afklare hvem der skal spørges vedr. p-pladsen.
Agnete fortæller om fund af isgrotte i skoven ved
alleen og foreslår at den markeres med et skilt.
Henrik fortæller, at der er planer om sti dertil og
videre i skoven, herunder skiltning, som
Nationalparken står for.
Henrik bliver foreslået som ny formand

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen.
Formanden takkede Regitze og Lone for deres tid i bestyrelsen og takkede for fremmødet.
D. 10.5.2022

Godkendt
Peter Kjeldsen
Formand

Godkendt
Ruth Birkelund
Dirigent

Underskrevet
Merete R. Mortensen
Referent

E-mail: selsoeslotsvenner@gmail.com Hjemmeside: www.selsoe.dk - se under "Blev medlem"

