Til Medlemmer af
Teknisk Museums Venner
4. april 2018
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Teknisk Museums Venner
Torsdag d. 26. april 2018 kl. 18.00 på Danmarks Tekniske Museum, Fabriksvej 25, Hal F
Indkaldelsen kan også findes på Museets webside: http://tekniskmuseum.dk/om-museet/teknisk-museums-venner
Dagsorden iht. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2017, og lidt af 2018
3. Godkendelse af TMVs regnskab for kalenderåret 2017.
Regnskabet udleveres på generalforsamlingen og udsendes ikke pr. post
4. Vedtagelse af budget for 2018/2019 samt fastsættelse af kontingent for 2019.
Der foreslås uændret kontingent således: personligt medlemskab 200 kr., parmedlemskab 250 kr., studerende og
pensionister 135 kr.
5. Valg af formand, formanden Uffe Mortensen blev i 2016 valgt for 3 år, og er først på valg i 2019.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ud over formanden skal bestyrelsen være på mindst 6 og højst 12 medlemmer.
På valg i 2018 er: Christian Hansen, Per Nielsen og Kjeld Chorfitzen, alle 3 er villige til genvalg.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg i år.
Mikkel Posselt og Nils Zeeberg er valgt til 2019.
Steen Lærke, og Søren Black-Petersen er valgt til 2020.
Søren Black-Petersen ønsker at udtræde ’udenfor nummer’ af personlige årsager.
Ved til- og afgang ”udenfor nummer” bør det tilsikres, at bestyrelsens medlemmer vælges for 3-årige perioder,
ligeligt fordelt af hensyn til kontinuiteten.
7. Valg af regnskabskyndig revisor.
TMVs regnskab revideres sammen med DTMs regnskab af EY. Der foreslås genvalg
8. Indkomne forslag.
Forslag skal iht. vedtægterne være indsendt inden 1. marts. Der er ikke indkommet forslag
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen fortæller DTMs direktør om en ny museumsgenstand og udstilling, der snart
åbnes på Museet. Det er ikke muligt nu at fortælle mere - men det bliver meget spændende!
Traditionen tro afslutter vi med spisning, men kun, hvis man har tilmeldt sig:
Klassisk smørrebrød med 1 øl/læskedrik for 80 kr.
Tilmelding til spisning på mail: ks@tekniskmuseum.dk eller telefon: 49 22 26 11
Med venlig hilsen
TMV, bestyrelsen og Jesper Buris Larsen, museumsdirektør, DTM

