
 
 
 

Indkaldelse til Generalforsamling lørdag den 19. september 2009, kl. 14.00 i 
Byarkivet, Jernbanegade 4, Frederiksværk  
 
Kære medlemmer af Dansk Teknologihistorisk Selskab 
 
Hermed indkaldes i henhold til Selskabets vedtægter § 6 og § 7, til den årlige 
generalforsamling med dagsorden som anført nedenfor. Alle medlemmer har stemmeret ved 
generalforsamlingen, der i år afvikles på Byarkivet i Frederiksværk. Det forventes at 
generalforsamlingen tager ca. én time. 
 
Jeg benytter lejligheden til at opfordre alle, der endnu ikke har betalt deres kontingent for 
2009 (125 kr.) til Selskabet, til at få det gjort. Det er helt afgørende for at vi kan fortsætte 
som det selskab, der som formål har at fremme teknologihistorisk forskning, undervisning og 
formidling i Danmark. Vi har i det forløbne år været inde i en positiv udvikling. Jeg tænker her 
især på Dansk Teknologihistorisk Selskabs hjemmeside: www.teknologihistorie.dk. Selskabet 
har også produceret bogmærker, der skal henlede opmærksomheden på vores website. Vi 
vedlægger nogle stykker, som vi håber, at du får glæde af. Flere vil kunne fås på årsmødet. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Forelæggelse af regnskab og budget 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af to revisorer 
9. Valg af revisorsuppleant 
10. Eventuelt 
 
Alle medlemmer (der har betalt deres kontingent) kan begære punkter optaget på 
dagsordenen. Forslag, som ikke er dækket af dagsordenens enkelte punkter, skal være 
undertegnede i hænde senest syv (7) dage før mødet på nedenstående adresse. 
 
Bemærk: Kontingent for 2009 er fortsat kun 125 kr. Det kan betales på vedlagte 
girokort eller kan ske ved indbetaling til selskabets bankkonto i Danske Bank: 0981-
0978817 (senest 15. august). Husk at anføre navn og adresse. Du kan samtidig også 
betale deltagergebyr til årsmødet, altså 625 kr.  
 
Med de bedste hilsner 
 
Frank Allan Rasmussen 
Leder af Industrimuseet Frederiks Værk 
Jernbanegade 4 
3300 Frederiksværk 
Mobil: +45 3031 0083 
Email: far@indmus.dk 


