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Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 
Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal – 
Møntergårdens nye udstillingsbygning.  
 
Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen  
 
Morgensang  
 
Dagsorden: 
 
1 Valg af dirigent og stemmetællere: 

Lennart Greig blev valgt som dirigent. 
 
Nanna Uhrbrand blev valgt som referent.  
 
Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til 
stemmetællere. 
 
Lennart Greig opfordrede til, at man fattede sig i korthed og var 
seriøs i sine indlæg.  
 
Lennart Greig konstaterede, at generelforsamlingen var indkaldt 
lovligt. 
 
Bestyrelsen fik en næse for, at hjemmesiden ikke var opdateret 
rettidigt. 

 

   
2 Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2015 

Beretningen kan sammen med fagudvalgenes beretninger ses på 
hjemmesiden: 
Peter Hee oplyste, at beretningerne lå i trykt udgave i den 
udleverede mappe. 

 

   
2a Fremlæggelse af beretning fra bestyrelsen: 

Peter Hee takkede alle for godt samarbejde, og understregede at 
lokalforeninger og netværk styrker Landsforeningen. 
 
Til slut oplyste han, at han ikke genopstillede som formand for 
Landsforeningen. 

 

   
2b Fremlæggelse af beretning fra Frednings – og Bevaringsudvalget: 

Helge Torm formand for Frednings- og Bevaringsudvalget fremlagde 
udvalgets beretning. Den skriftlige udgave kan ses på hjemmesiden. 

 

   
2c Fremlæggelse af beretning for Have - og Landskabsudvalget  
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Kirsten Lund-Andersen formand for Have- og Landskabsudvalget 
fremlagde udvalgets beretning. Den skriftlige udgave kan ses på 
hjemmesiden. 

   
2d Fremlæggelse af beretning for Udvalget for Nyere Tids Arkitektur 

Grethe Pontoppidan formand for  udvalg for Nyere Tids Arkitektur 
fremlagde udvalgets beretning. Den skriftlige udgave kan ses på 
hjemmesiden. 

 

   
2e Fremlæggelse af beretning for Planudvalget 

Henriette Soja formand for planudvalget fremlagde udvalgets 
beretning. Den skriftlige udgave kan ses på hjemmesiden. 

 

   
 Efter beretningerne blev Landsforeningens sager drøftet og flere i 

salen, kom med fortællinger om eget arbejde. 
 
Dirigenten spurgte om salen kunne godkende beretningen. 
Beretningen blev godkendt. 

 

   
3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2015 

Torben Lindegaard fortalte om den økonomiske beretning, der også 
er offentliggjort på hjemmesiden. I den trykte beretning er 
regnskabet bagerst. 
 
TL gennemgik regnskabet. 
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.  
Regnskabet blev godkendt. 

 

   
4 Behandling af indkomne forslag 

Jep Loft er kommet med følgende forslag: 
”Landsforeningen skal prioritere arbejdet for bevaring af de historiske 
bykerner og gode bymiljøer generelt. Hensynet til stedets ånd i de 
ældre bymiljøer er væsentligt, og arbejdet med nyere tids arkitektur 
bør ikke komme i konflikt dermed”. 
 
Jep Loft redegjorde for sit forslag, der var offentliggjort med 
dagsordenen. 
 
Karen Margrethe Olsen redegjorde for at et flertal i bestyrelsen ikke 
kunne anbefale et ja til Jep Lofts forslag. 
 
Der var en lang drøftelse om forslaget og Landsforeningens arbejde. 
 
Debatten sluttede med, at Jep Loft trak sit forslag tilbage. 
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5 Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017  

Torben Lindegaard fremlagde budgettet for 2017. Det er en 
konservativ budgetlægning, der har til mål at komme ud af 2017 
uden underskud. 
 
Budgettet er konservativt og forsigtigt. 
Der var ingen kommentarer budgettet, budgettet godkendes. 
 
Herunder fastsættelse af kontingent for 2017 
Der er ingen intentioner om at forhøje kontingentet i 2017. 
Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

   
6 Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter 

På valg til bestyrelsen er: 
Karen Margrethe Olsen, Jep Loft, Anders Myrtue og Søren Hossy 
Karen Margrethe Olsen, Søren Hossy, Anders Myrtue og Jep Loft 
stillede op til genvalg. Salen foreslog Ditte Thye. 
 
Dirigenten foreslog skriftlig afstemning. Der blev samlet stemmer 
ind. 
 
Generalforsamlingen gik til punkt 8 og foredrag mens stemmerne 
blev optalt. Læs referat herfra under punkt 8. 
 
Efter punkt 8. og foredrag var stemmerne optalte. 
 
Resultatet var, at Karen Margrethe Olsen, Søren Hossy, Anders 
Myrtue og Ditte Thye blev valgt. 
 
Jep Loft blev ikke genvalgt. 
 
På valg til suppleanter for et år: 
Grethe Pontoppidan og Anne M. Jønsson 
 
Grethe Pontoppidan ønskede ikke genvalg. 
Salen foreslog Claus M. Smidt som suppleant. 
 
Anne Jønsson modtog gerne genvalg. 
 
De opstillede kandidater blev valgt.  
 
Anne Jønsson blev 1. Suppleant 
Claus M. Smidt blev 2. Suppleant. 
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7 Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår, at revisor Leif Hansen fortsætter 
Revisoren blev genvalgt. 

 

   
8 Bekræftelse af mødested og tidspunkt for næste års 

generalforsamling og valg af mødested for generalforsamlingen om to 
år 
 
Det er besluttet, at årsmøde med generalforsamling i 2017 foregår 
hos  
Bevaringsforeningen By og Land Maribo, der foreslår at mødet holdes 
den 5.-7. Maj 2017 
Jan Jørgensen bekræftede, at By og Land Maribo står for årsmødet i 
2017. Han fortalte, at foreningen glæder sig til at byde velkommen 
til næste årsmøde. 
 
Der skal træffes beslutning, om hvor generalforsamling i 2018 skal 
holdes.  
Bestyrelsen foreslår Esbjerg 
Peter Hee oplyste, at Esbjerg endnu ikke har bekræftet, men der 
arbejdes på, at mødet kan holdes der. 
 
Efter punkt 8. holdt Svend Heegaard fra Odense Kommune foredrag 
om arbejdet med lukning af Thomas B. Trigesgade og 
genfortolkningen af byen. 

 

   
9 Eventuel 

Der var ikke noget under eventuelt 
 

   
 Afslutningsvis takkede Peter Hee dirigenten. 

Peter Hee takkede Jep Loft for alt det arbejde, han har lagt i 
Landforeningen. 
Peter Hee takkede alle fremmødte for deres deltagelse i 
generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Karen Margrethe 
Olsen som formand, Søren Hossy som næstformand og Torben 
Lindegaard som kasserer. Peter Hee, Henriette Soja, Anders Myrtue 
og Ditte Thye som bestyrelsesmedlemmer. Anne Jønsson er 1. 
suppleant og Claus M. Smidt er 2. suppleant. 

 

   
 
 
 
 



5 
 

 

 
 
 
 
Lennart Greig (dirigent) 

 
 
 
 
Karen Margrethe Olsen (formand) 

 


