
 

Referat af Generalforsamling onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 19.00 på 

Glostrup bibliotek  

 

27 deltagere, inkl. Bestyrelse og foredragsholder. 

 

Formanden bød velkommen til denne generalforsamling, der var lidt udover det 

sædvanlige i forhold til vedtægterne. 

Ved udlevering af gavebøger blev deltagerne registreret, så vi har navne ved eventuel 

corona-smitteopsporing. 

De 2 gavebøger:  

Havedrømme af Stine Berndt fra Byhistorisk Hus, er ikke på gaden endnu, men vil blive 

præsenteret ved en lukket reception onsdag 21. oktober. 

Bogen ”Der var engang et forbedringshus”, fortalte forfatteren Emil Kruuse spændende 

om efter generalforsamlingen. 

 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Årsberetning, ved formanden  

3. Regnskab, vedlagt  

4. Forslag  

5. Fastsættelse af kontingent for 2021  

6. Valg til bestyrelsen: 

     Elsa Jørgensen 

     Hans Henrik Hyttel 

     Dina Petersen 

Valg af revisorer 

     Bodil Dahl 

     Bente Hansen 

7. Eventuelt  
 

1. Per Nilsson blev valgt til dirigent 
 
2. Vedlagte beretning og regnskab blev i juni sendt til Kommunens Kultur- og 
Fritidsudvalget, der havde efterlyst den. 
 

Beretning for året 2019. 

Det kan lyde paradoksalt at begynde med at sige, at det går godt. Vi ”nye” i bestyrelsen. Jo, jeg føler mig 

stadig ny. Vi har fundet hinanden i godt samarbejde og godt humør. 

Jeg tror at vi har fundet måden, vi skal fortsætte vores gamle forening på. Det lyder måske forkert, her 

hvor vi har måtte udsætte vores aktiviteter på grund af corona. Bemærk, jeg siger ikke aflyse, men 

udsætte. 

Om foråret har vi generalforsamling med foredrag og en tur, om efteråret: den traditionelle egnstur og et 

arrangement. Det skal være minimum, der er altid mulighed for forbedringer. Og så er der selvfølgelig en 

gavebog. 



I forbindelse med generalforsamlingen sidste år, havde vi Poul Erik Bermann til at fortælle om Just 

Andersen. De fleste af os blev meget klogere, jo de fleste, for Bent Petersen er jo også Just Andersen 

ekspert og har været meget aktiv med at samle og fortælle den del af Glostrups historie. Spændende at 

høre en entusiasme for at fortælle en god historie. Bermann fortalte om problemerne, med at få udgivet 

den bog han havde arbejdet på i flere år. Bogen udkom i december og hedder netop ”Just Andersen”. Den 

er på 448 sider, både på engelsk og dansk og koster kr. 595,- så vi kan desværre ikke tilbyde den som 

årets gavebog. Jeg mener ikke jeg har set bogen omtalt i lokale glostrup-medier! 

Vores gavebøger i 2019 var bogen om GIC i 100 år og Jørgen Nielsens bog om Roskilde Kro. At sende 

bøgerne med postvæsenet er blevet en kostbar affære, så Lene og jeg fik cyklet Glostrup og omegn rundt 

et par gange for at aflevere bøgerne. Jeg håber vi nåede alle. 

Vi fik også genvalgt en bestyrelse som arbejder videre. Vi havde en forårstur til Pederstrup i Ballerup. 

Medlemmerne skulle selv transportere sig til stedet og betale guiden. Vi havde Maja som en engageret 

guide og hun nåede alt, lige fra landbrug til storfyrstinde Olga. Vi var et pænt lille antal og havde godt 

vejr også til et stykke brød og en øl efterfølgende. Alt for egen regning. Altså udgiftsneutralt for 

selskabet. 

Udgiftsneutralt! Vores udfordring er jo at lave arrangementer, uden at tære alt for meget af formuen. 

Altså at begrænse underskuddet. Vores næste tur var egnsturen og med 27 deltagere havde vi et 

acceptabelt underskud. 

Elsa har sommerhus oppe på Halsnæs og havde flere gode ideer til turen. Vi gjorde første holdt ved 

Æbelholt kloster og vi fik historien både om klosterhaven og skeletsamlingen. Og fik blandt 

krydderurterne, dagens første regnbyge. Fremme i Hundested havde vi lidt tid på havnen, inden vi fik en 

fremragende buffet i Røgeristen. Vi havde sparet guiden i Knud Rasmussens Hus. Ikke bare af 

økonomiske grunde, men det er svært at holde 27 mennesker samlet og i ro, så jeg havde fortalt lidt om 

grønlandsfareren i bussen og nu kunne man gå rundt på egen hånd i det hus, hvor der er skrevet og 

berettet så mange eventyrlige historier.  

Og så; dagens anden og voldsomme regnbyge. Vi havde planlagt en øl-pause ved Elsa´s sommerhus. Nu 

improviserede vi og holdt pause ved en gårdbutik, buschauffører har normalt en kasse drikkevarer i 

køleskabet, så vi fik en fin pause og flere fik handlet i gårdbutikken. 

Efterårets aften på biblioteket blev de 2 Glostrupfilm; den kendte ”Glostrupfilmen” fra 1947 af Johs 

Christiansen og Arne Jensen og den senere ”Grotid i Glostrup” af Jesper Tvede. 

Desuden er der sket en lille, men meget markant ændring i selskabets historie. Vi får ikke mere 

automatisk tilskud fra Glostrup kommunen. Jeg husker for 10-12 år siden, hvor der blev spurgt, hvorfor 

Historisk Selskab fik fast tilskud. Man vidste kun at ”det har de altid fået”. Det er en begrundelse, der er 

svær at forsvare, så nu har vi det lige som alle andre foreninger, vi skal gøre os fortjent til at få tilskud. 

Generalforsamlingen i 2020 skulle have præsenteret Emil Kruuses bog om Vridsløselille Statsfængsel. 

Bogen kommer ud. 

Som jeg begyndte, en stor tak til bestyrelsen. Tak for opbakning og humør. Historisk Selskab fortsætter! 

 
Beretning godkendt. 
3. Regnskab vedlagt, godkendt. 
4. Ingen forslag- 
5. Kontingent uforandret kr. 100,- 
6. Elsa Jørgensen, Hans Henrik Hyttel og Dina Petersen blev genvalgt med applaus. 
Og revisorer Bodil Dahl og Bente Hansen det samme. 
7. Formanden takkede dirigenten for uforberedt, at have påtaget sig opgaven. 
 
Jens KLJ 
 



 


