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Referat af Ordinær Generalforsamling i SLAGLOSIA
Torsdag den 27. marts 2014 kl. 1900,
Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, lokale 2.
Der var 18 fremmødte til foreningens 25. ordinære generalforsamling.
Valg af stemmetællere: De fremmødte var enige om at undlade disse.
Valg af dirigent: Preben Bacci valgtes til dirigent. Han konstaterede at
generalforsamlingen var ulovligt indkaldt men med grundlag i at der var
udsendt skriftlig rettelse af indkaldelsen med angivelse af ny dato og
begrundelse, vedtog generalforsamlingen at godkende indkaldelsesvarslet.
Formandens beretning: Formanden oplyste indledende, at foreningen ”rasler
med aktivitetsplaner”, hvorefter han gik over til at tale om årets gang i
foreningen.
Salget af ”Slagelse 1” er gået godt, økonomien er på plads, så hvad der sælges
fremover er penge i foreningens kasse.
Årets foredrag: Jernudvinding i Vestsjælland ved Trine Louise Borakke.
Udgravningen ved Vordingborg Slot ved Dorthe Ville. Fuglede gård ved Tissø
ved Gunner Jørgensen.
Sommerens arrangementer: Vikingemad, arrangeret af Solveig Hansen hos
formanden Torben Hansen. Byvandring i Kirke Stillinge ved Helge Kristiansen.
Efterår og vinter foredrag: Augustus og hans tid ved Torben Svendrup. Danefæ
og guld ved Boeslunde ved Peter Vang Petersen. Det store Natmandskomplot
ved Tyge Krogh.
Foreningens 25 års jubilæum den 8. februar, hvor der var fremmødt ca. 60
personer med flotte taler og gaver.
Formandens beretning gav ikke anledning til debat eller spørgsmål og blev
godkendt med akklamation.
Regnskab og budget: Den fungerende kasserer, revisor Hans Peter Hansen,
fremlagde revideret regnskab og budget, der begge blev godkendt.
Indkomne forslag: Der var indkommet 2 forslag.
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a. Ændring af vedtægternes § 3, første linje, der ændres til:” Foreningen
ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer”.
§ 3, 5. linje ændres til: ”Således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg
hvert år hvis bestyrelsen er på 5 personer, og 3 bestyrelsesmedlemmer er
på valg hvert år, hvis bestyrelsen er på 7 medlemmer.
§ 3, 11. linje ændres til: ”Bestyrelsesmøder afholdes når et flertal i
bestyrelsen ønsker dette.
§ 3, 16. linje ændres til ” Bestyrelsen er beslutningsdygtig når flertallet,
herunder formanden er til stede.
Formanden motiverede for forslaget støttet af flere medlemmer af
bestyrelsen, der oplyste, at princippet var af forberedende karakter, hvis
en udvidelse ønskedes i forbindelse med en større aktivitet i foreningen.
Forslaget godkendtes og vedtoges. Ingen indsigelser.
b. Søren Veng Christensen foreslog ” Indkøb af 3 stk. detektorer til
detektorholdet, samlet pris ca. 5000 kr.”
Efter en debat blev generalforsamlingen enige om at lade bestyrelsen
arbejde på sagen med hensyn til anskaffelse af detektorer til foreningen.
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent,
hvilket godkendtes.
Valg af formand, Torben Hansen genvalgtes med akklamation.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: Søren Veng
Christensen erklærede sig villig til genvalg medens Mogens Jensen
ønskede at trække sig fra bestyrelsen.
Søren Veng Christensen genvalgtes og i Mogens Jensens sted nyvalgtes
Hans Peter Hansen.
Karin Slagslunde ønskede at trække sig som suppleant medens Solveig
Hansen ved villig til genvalg.
Solveig Hansen genvalgtes og i Karin Slagslundes sted nyvalgtes Kjeld
Peter Ahlmann Olesen.
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Johnny Slagslunde og Christina
Veng Christensen nyvalgtes som revisor og Mogens Pedersen genvalgtes
som revisorsuppleant.
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Eventuelt: Formanden luftede sine og bestyrelsens ideer og tanker
omkring det nystartede detektorarbejde.
Efter en kort pause forevistes en film om undervandsarkæologi ved Tudse
Hage ved Skælskør.
Under sidste del var foreningen vært ved vand og kringle.
Referat ved Mogens Jensen.
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