Gentofte d. 1. maj 2016

Referat Garderhøjfortets Venner generalforsamling 2016
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
Medlemskontingent for næste kalenderår fastsættes på grundlag af fremlagt budget.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen, jf. § 7.
Valg af to bestyrelsessuppleanter.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Der har mødt 20 medlemmer.
Formanden bød velkommen og gav ordet til fondens formand Lasse Harkjær for en orientering før selve
generalforsamlingen begyndte.
Experimentarium er stoppet som driftoperatør, tak for hjælpen til opstart af oplevelsescenteret.
Gentofte har overtaget opgaven som driftoperatør.
Augustinus fonden har bekostet indretning af toiletter.
Der vil blive lavet ny indkørsel med P-plader ved Jægersborgvej.
Der arbejdes med en ide om at have loppemarked om sommeren.
Der har været en ”føler” om midlertidig placering af flygtninge barakker, det blev dog afvist af
fredningsmyndighederne.
Der arbejdes fortsat med renovering ud fra en prioriteret tilstandsrapport.
Der arbejdes på at få lov til at låne effekter fra Tøjhusmuseet.
Fonden vil gerne have frivillige på fortet samt studiekredse som kan komme med input hvordan fortet var.
Fonden er glad for GFV, som er en uvurderlig hjælp, bl.a.
”Pengegenerator”.
Ambassadører for fortet.
Laver aktiviteter på fortet.
Der arbejdes med en tidshorisont på 3-5 i arbejdet med Gentofte Kommune.
Der ses et stort potentiale i naboerne.

Drænet på fortet er i orden.
Det skal indskærpes at fortets område ikke er affaldsområde, det er uacceptabelt at naboer læsser affald af
på fortets område.
Herefter begyndte selve generalforsamlingen.
Valg af dirigent: Preben Schad
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2.

3.
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5.
6.

7.

8.
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Valg af dirigent: Preben Schad
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning v. formanden.
Der var 400 besøgende på befæstningens dag.
Der er holdt bestyrelsesmøder efter behov.
Merete og Jens er udtrådt af bestyrelsen.
Gløgg til jul trak ikke mange medlemmer til.
Der er medlemmer som ikke har fået Fortnyt, de bedes kontakte kasseren.
Det reviderede årsregnskab, v. kassereren.
Regnskabet blev godkendt.
Der er medlemstilbagegang.
Medlemskontingent for næste kalenderår.
Uændret kontingent på 100 kr.
Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen.
Christian Kjøngerskov Kerff
Preben L. Schad
Kenneth Høst
Peter Holm
Hans Aage Hjerrild
Valg af to bestyrelsessuppleanter.
Frederik Torp
Bo F. Petersen
Valg af revisor.
Flemming Torp.
Eventuelt.
Der arbejdes med følgende arrangementer: Befæstningens dag i september, rundvisning på
politigården, gløgg og rundvisning på Christiansborg.

Bo F. Petersen, referent

Preben Schad, dirigent.

