
 

 
REFERAT AF GENERALFORSAMLING 

Fredag 26. juni 2015 kl. 19:00 
Tønnisgård, Havnebyvej 30, Tvismark, Rømø 

 
Fremmødte fra bestyrelsen: Flemming Thrane, Frede Sørensen, Bent Meng Larsen og Mary-Anna 
Wraae Larsen, samt Jørn Carl. 
Derudover 7 andre udefra. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent   
2. Formandens beretning  
3. Regnskabsforelæggelse 
4. Behandling af indkomne forslag jfr. vedtægternes § 6 

5. Fastsættelse af kontingent  
6. Valg af bestyrelse og revision  
7. Eventuelt 

 
Formanden, Flemming Thrane bød velkommen. 
 
Ad 1.: Valg af dirigent 
Som dirigent valgtes Kjeld Bergholt, der konstaterede, at der i henhold til vedtægterne var indkaldt 
med 14 dages varsel ved brev eller mail til medlemmerne, samt lagt på hjemmesiden og på 
Facebook. 
Forsamlingen godkendte generalforsamlingens lovlighed. 
 
Ad 2.: Formandens beretning 
Flemming Thranes beretning bliver lagt på hjemmesiden og på Facebook.           
 

 



 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
Ad 3.: Regnskabsforelæggelse 
Kassereren gennemgik det udleverede reviderede regnskab for foreningen, der udviste indtægter 
på kr. 91.802,11, udgifter på kr. 61.387,04 og en beholdning i banken pr. 31.12.2014 på 
kr.52.919,49. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad 4.: Behandling af indkomne forslag jfr. § 6 
Der forelå ingen forslag.  
 
Ad 5.: Fastsættelse af kontingent 
Det foresloges, at det hidtidige kontingent på kr. 100/år for private og kr. 1.000/år for firmaer blev 
fastholdt. Forslaget blev vedtaget. 
 
Ad 6.: Valg til bestyrelse og revision 
Ingen bestyrelsesmedlemmer var på valg.  
Bestyrelsen er fortsat som følger: 
Flemming Thrane, formand 
Kirsten D. Rasmussen, næstformand 
Grethe H. Bielefeldt, sekretær  
Frede Sørensen, kasserer 
Peter Petersen 
Mary-Anna Wraae Larsen 
Bent Meng Larsen 
Suppleanter: 
Jørn Carl 
John Patrick Borland Olsen 
Som revisorer fortsætter: 
Ole Olesen 
Laurits Møller 
 
Ad 7.: Eventuelt 
Bent viste på storskærm hvordan Rømø Lokalmuseum fungér på Facebook og hjemmesiden. 
Han opfordrede alle, der havde lidt flair for pc, at dele og kommenter på Rømø Lokalmuseum på 
Facebooksiden og følge godt med på hjemmesiden www.romo-lokalmuseum.com. 

http://www.romo-lokalmuseum.com/


Der kom forslag, at man kunne tage selfie på Nationalmuseum Kommandørgården og lægge ud på 
vores Facebookside, det ville gøre siden mere levende. 
 
Vores hjemmeside var igen i år rigtig godt besøgt, og især maj måned slog alle rekorder med over 
700 besøgende. 
Også Nationalmuseet Kommandørgården har øget besøgstallet med et par tusinde i indeværende 
år.  
 
Bert Kelm mente igen, der kunne gøres mere for at hverve flere medlemmer til foreningen, hvilket  
bestyrelsen var enig i. Se forslag fra generalforsamling 2014 på hjemmesiden. 
 
Generalforsamlingen hævet kl. 20:30. 
 
Som referent: Mary-Anna Wraae Larsen 
 


