Ekstraordinær generalforsamling
Referat af den ekstraordinære generalforsamling i Sporvejshistorisk Selskab den 8. november
2016 kl. 19.30 i Frederiksberg Kommunebibliotekers foredragssal, Solbjergvej 23.
Formanden Mikael Lund (258) bød de 87 fremmødte medlemmer velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling i Sporvejshistorisk Selskab i anledning af, at selskabets långiver, Kommunekredit, har ønsket, at Sporvejshistorisk Selskabs generalforsamling bemyndiger
selskabets bestyrelse til at iværksætte den ønskede låneoptagelse til byggeri på Sporvejsmuseet. I indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var udsendt følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bemyndigelse til bestyrelsen om at optage et lån på 10 mill. kr. på bedst mulige vilkår
hos Kommunekredit.
Ad 1) Bestyrelsen foreslog medlem nr. 755 Jens Ahm, der blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget, og konstaterede efterfølgende generalforsamlingens gyldighed.
Ad 2) Formanden Mikael Lund (258) redegjorde for baggrunden for nødvendigheden af den
ekstraordinære generalforsamling. Til det fortsatte byggeri på Sporvejsmuseet – primært det
igangværende byggeri af Magasinet (tidligere kaldet Depotbygningen) og Remise 4 – er der
behov for at optage et lån, idet egne midler og arvemidler ikke længere slår til. Ringsted
Kommune har den 12. september indvilget at give en kommunegaranti (til en garantiprovision
på 0,50 % p.a.) i forbindelse hermed, og forud var indhentet et tilbud fra Kommunekredit om
optagelse af et 30-årigt lån til fast rente (p.t. ca. 1,60 % p.a.), hvilket samlet indebærer årlige
ydelser på ca. 470.000 kr. Der er således tale om en lånemulighed på særdeles gunstige vilkår.
Formanden afsluttede sit indlæg med kraftigt at appellere forsamlingen til at give bestyrelsen
den ønskede bemyndigelse.
Der var ingen, der ønskede ordet til redegørelsen.
Dirigenten satte herefter forslaget om at give bestyrelsen den nødvendige bemyndigelse til
låneoptagelsen til afstemning. Samtlige deltagere i generalforsamlingen stemte for forslaget,
der herefter var godkendt enstemmigt.
Dirigenten afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling med at give ordet til formanden, der takkede dirigenten for hans ledelse af generalforsamlingen.
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