EGNSHISTORISK FORENING I GUNDSØ
Referat af generalforsamlingen den 23. september 2021
Dagorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2019 og 2020
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskaber for 2019 og 2020
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Vedr. punkt 4:
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg, da denne generalforsamling gælder valg for to år.
Esben Andersen og Jørgen Jensen ønsker ikke genvalg.
Valg af suppleanter. På valg er:
1. Birthe Trampedach (villig til valg som bestyrelsesmedlem)
2. Eileen Amstrup
Vedr. punkt 5:
Der skal vælges to revisorer og én revisorsuppleant.
Revisor Jytte Christiansen (villig til genvalg)
Revisor Palle Hansen (ønsker ikke genvalg som revisor, men gerne som revisorsuppleant)
Revisorsuppleant: Christian Sørensen.
-----Formand Esben Andersen bød velkommen til de ca. 50 fremmødte medlemmer og gennemgik aftenens program.
1. Valg af dirigent
Niels Løth blev foreslået og enstemmigt valgt. Niels Løth, der i år varetog dirigentposten for
34. gang, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
m.h.t. indkaldelsen. Dog havde Corona-nedlukningen foranlediget, at generalforsamlingen
først kunne finde sted i september i år, i stedet for inden udgangen af 1. kvartal, som
vedtægterne ellers påbyder.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke
Formanden aflagde beretningen over foreningens arrangementer og øvrige virke i de to
forgangne år. P.g.a. Corona-nedlukningen har foreningen ikke haft aktiviteter det seneste
halvandet år.
2019:


14. marts - Generalforsamling. Efter generalforsamlingen foredrag om
”Stemmeværket i Hove Å ved Gundsøgård”, v/Ib Nielsen. Det historiske
anlæg flyttes længere mod øst, med det formål at forbedre fiskebestanden i
Gundsømagle Sø.
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11. april – Foredrag ”De lange rejser i bronzealderen” v/museumsinspektør
Flemming Kaul fra Nationalmuseet. Den nyeste forskning vedr. Egtvedpigen
og samhandel med udlandet allerede for 3.300 år siden.



4. maj – Udflugt til Gerebro ved Maglemose Å. Det er en årlig tradition, at
medlemmerne mødes her ved den gamle bro den første lørdag i maj - med
madkurve, hygge og gode historier om området.



15. juni – ”Sommermøde og grillfest” for foreningens medlemmer. En
regnfuld og blæsende dag, hvor vi fik lov at benytte Jyllinges gamle
forsamlingshus, nu kulturhus Fjordglimt. Udover at grillfolkene blev våde,
blev det en meget hyggelig dag, der var tilmeldt 52 deltagere.



22. august – Foredrag om ”Jyllinge Syd – starten på en helt ny bydel med
havn”. Eileen Amstrup og Inga Floto fortalte levende om at flytte til Jyllinge
ind et helt nyt kvarter på åben pløjemark. Et projekt, hvor en spændende
typehusudstilling skulle være med til at finansiere den nye lystbådehavn.



7. september – Byvandring i Ågerup. Ib Nielsen var guide på en af sine
populære byvandringer med mange gode historier om byen. Turen foregik i
samarbejde med Ågerup og Omegns Landsbyråd, og der var 25 deltagere.



8. september – Foreningens sommertur, ”Munkenes og kongernes
Nordsjælland”. En fin tur, der gik til Æbelholt klosterruin og museum.
Herefter til Fredensborg med frokost og oplæg på Fredensborg Store Kro og
efterfølgende rundvisning i slotsparken. På hjemturen eftermiddagskaffe i
Hillerød, i en restaurant tæt ved Frederiksborg Slot.



21. september – ”Samle affald dag”, med base på Jyllinge Biblioteks
gårdsplads. Egnshistorisk forening deltog med en stand på gårdspladsen.



16. oktober – Foredrag om ”Den nedlagte Midtsjællandske jernbane” v/Torben
Jensen, Vigersted. Banen blev aldrig bygget færdig. Den udgik fra Næstved i
1924 og skulle være fortsat til Hillerød, men blev opgivet. Jernbanebroen over
Roskilde Fjord ved Frederikssund blev taget ned i 1936 og genbrugt over
Limfjorden, men der er stadig spor op igennem Hornsherred og det
midtsjællandske landskab efter banen.



5. december – Foreningens julemøde. En traditionsrig og hyggelig aften med
levende musik og sang, gættekonkurrence og konkurrencegaver, samt
hjemmebag og julegodter til kaffen. Inger Nonboe Hansen stod for aftenens
julehistorie.



5. februar – Foredrag om ”Fortidens færger og broer over Roskilde Fjord”.
Karsten Munkvad fortalte om trafikken på tværs af fjorden fra gammel tid,
både med fiskernes joller og færgefarten ved Frederikssund, der blev afløst af
Kronprins Frederiks Bro.

2020:

Foreningens publikationer: Der er udgivet 4 stk. Egnshistorisk Nyt og et Årsskrift, både i 2019 og
i 2020.
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Formandens beretning blev herefter taget til efterretning af forsamlingen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Jørgen Jensen fremlagde regnskaberne for 2019 og 2020, med uddybende bemærkninger for
de enkelte poster.
Der var et spørgsmål fra forsamlingen: Hvor mange medlemmer har foreningen?
Kasserer Birthe Trampedach svarede: Der er mellem 400 og 425 betalende medlemmer.
Regnskabet blev herefter vedtaget af forsamlingen.
4. Valg af bestyrelse og suppleanter
Alle bestyrelsesmedlemmer var på valg, da perioden dækker en to-årig periode.
Esben Andersen og Jørgen Jensen ønskede ikke genvalg.
Til bestyrelsen valgtes:
Birthe Trampedach (tidligere suppleant)
Kjeld Reseke
Jette Petersen
Robert Tinghøj Hansen
Ib Nielsen
Som suppleanter valgtes:
Eileen Amstrup
Birthe K. Vinner Nielsen (nyvalg)
Erik Strand (nyvalg)
Ole Hannecke (nyvalg)
5. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Revisorer:
Jytte Christiansen
Christian Sørensen (tidligere revisorsuppleant)
Revisorsuppleant:
Palle Hansen (tidligere revisor)
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fremover skulle ændres til kun at være én takst, kr.
150,-. Det skal så fungere som husstandskontingent, der også dækker sambo og børn i en
husstand, f.eks til arrangementer. Det berettiger til ét eksemplar af vore publikationer.
Forslaget skal træde i kraft fra 2022.
Forsamlingen godkendte forslaget.
7. Behandling af indkomne forslag
Der blev udnævnt to nye æresmedlemmer af foreningen: Jette Petersen og Ib Nielsen.
Christian Sørensen holdt begrundelsestalerne, og der blev overrakt diplomer og blomster.
8. Eventuelt
Der var intet under dette punkt.
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