
Generalforsamling torsdag d. 11. november 2021 kl. 19.00 på Glostrup bibliotek 

 
Antal deltagere: 23 heraf 5 bestyrelsesmedlemmer. 

 
Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent. 
René Carlsen valgt 
 

2. Årsberetning, ved formanden  
 
Beretning for året 2020.Det er coronapandemiens skyld, at vi holder generalforsamling for året 
2020 på dette tidspunkt. Det er force majeure. I dette år 2021 har der endnu ikke været 
aktiviteter. Året 2020 har de fleste steder heddet ”aflysninger” eller ”udsat”, corona-pandemien 
har sat en bremse på alt for meget. I vores lille forening lykkedes det os at holde 4 
bestyrelsesmøder, det er lykkedes med et enkelt arrangement og en generalforsamling. Vi var 6 
deltagere til turen på Haralds Bro, mellem vikingelandsbyen og Kroppedal.  Det gav anledning til 
lidt frustration, jeg ville gerne have et lille foredrag og en kop kaffe på Kroppedal. Lidt at 
arrangere udfra, af hensyn til dem der ikke kunne klare den lange gåtur frem og tilbage over 
broen. Det kan man ikke! Der var tilbud på nogle færdiglavede projekter, som vi ikke kunne 
bruge. Vi skulle ikke have en tur på museet, vi skulle ikke have en længere guidet vandretur. Vi 
skulle have en kop kaffe og en lille snak. Undskyld Kroppedal! Det er svært at drive museum ude i 
en skov. Men OK, vi var 6 deltagere og der var en termokande med kaffe i rygsækken. 
Vikingelandsbyen er der for øvrigt er et besøg værd på cykelturen. Vi fandt hverandre og havde et 
par hyggelige timer. Den traditionsrige generalforsamling, her havde jeg haft et spændende 
besøg hos Emil Krusse, der har skrevet en bog om Vridsløselille Statsfængsel. Jeg har været der, 
altså ikke fængslet, men som arkivmand. For Rigsarkivet brugte jeg et par dage i en meget fugtig 
kælder, og nu mødte jeg en mand, der havde brugt noget af det jeg havde reddet fra vand. Emil 
Kruuse mødte op til generalforsamlingen og fortalte om sin bog. Vi havde bogen om fængslet og 
bogen om havebyen i Ejby som gavebøger. Stine Berndt har for Byhistorisk Hus lavet en bog om 
kolonilivet i Glostrup. Et par bøger, der passer til vores koncept og vi støtter lokalarkivet.Og så var 
der nogle ideer – som så meget - der blev aflyst på grund af pandemien. Den gamle ide om et 
besøg i det nye frihedsmuseum bliver gennemført her søndag 21.november. 
Og så kan vi ikke undgå det ubehagelige. ”På grund af sygdom” eller ”lægen siger”. Men jeg er 
nødt til at trække mig. Jeg har haft et par ideer, der ikke er lykkedes. Jeg har stor respekt for de 
historiske medlemmer i Historisk Selskab, jeg har jo kendt nogle af dem. Jeg melder mig ikke ud.  
Men på 7-ende sal på sygehuset med udsigt til Kulturen i Lund, og snak med nogle mennesker, så 
var det valget. Jeg må sige nej til at påtage mig ansvar for noget i denne lille forening. At Elsa 
Jørgensen og Hans Henrik Hyttel, så også siger fra, kan jeg kun beklage dybt. De er så ramt af 
sygdom på en anden måde. 
Hov! apropos ansvar, så har jeg på byhistorisk hus hentet Selskabets d v s Egon Funchs seneste 
arkivmateriale. (det var da jeg måtte køre bil!) Noget er smidt ud, resten er fint pakket og 
scannet. Jeg ved ikke om det er sjovt og/eller interessant, men jeg har fundet 50-60 af Egon 
Funchs viser, vi ikke kendte da vi lavede bogen om hans sange. De vil naturligvis komme på 
hjemmesiden. Jeg mangler lidt inden arkivet kommer retur til præstegården. Så jeg giver ikke helt 
slip foreløbig. 
I år har vi så Leif Meyer Olsens bog om slægtshistorie i sin familie i Ejby. Respekt, han har selv 
bekostet udgivelsen, givet den til venner, bekendte og alle veje i Ejby og restoplaget har vi fået. 
De skulle række til alle. Vi har fået restoplaget, og jeg har også en fortrolig liste over de af vore 



medlemmer, der har fået bogen direkte hos Leif, og de får den ikke også af os. Stor tak til Leif og 
respekt for arbejdet. (Det betyder ikke at I skal stemme på ham 16/11!) 
De sidste par år i coronaens tegn; Stor tak og respekt til bestyrelsen. Først og fremmest, de der 
fortsætter; Rene og Ebba, og så Dina, men hun har jo været med altid. Hun var her da jeg kom 
med for 40 år siden, jeg har ikke været ret aktiv indtil for 4-5 år siden. Jeg kom egentlig for at 
genoplive samarbejdet med Foreningen NORDEN og endte så som formand, det var ikke det, der 
var meningen. Jeg fortsættes i NORDEN og lad os holde kontakten, måske kan vi også fremover 
finde noget at være sammen om. Men jeg beklager dybt, det samme gælder Elsa og Hans Henrik. 
Vi er nødt til at trække os. Andre må så tage ansvar for fremtiden.  
Selskabet fortsætter. Derfor husk turen til frihedsmuseet 21.november. Og meld jeg til 
bestyrelsen. 
Men til slut stor tak til bestyrelsen og for den tid jeg har været med. Og tak til jer. Og undskyld! 
 11/11 2021 Jens K L Jørgensen 
 
Beretningen blev godkendt 

 

3. Regnskab, kan ses på hjemmesiden. 
Regnskabet blev godkendt. 
  

4. Forslag   
Ingen indkomne forslag 
 

5. Fastsættelse af kontingent for 2022 
Samme kontingent på 100 kr. årligt blev godkendt. 
 

6. Valg til bestyrelsen: Jens K. L. Jørgensen (Ønsker ikke genvalg), Elsa Jørgensen (Afgår før tid), Hans 
Henrik Hyttel (Afgår før tid), Ebba Sembach, René Carlsen, Dina Petersen 
 
Dina, Ebba og René blev genvalgt. 
 
Ole Rønnow meldte sig som nyt bestyrelsesmedlem. 
 
Vi mangler fortsat et bestyrelsesmedlem for at kunne overholde vedtægterne på 5 
bestyrelsesmedlemmer. 
Generalforsamlingen gav opbakning til at foreningen kører videre og en opfordring til at nogen 
melder sig efter generalforsamlingen til bestyrelsen, så vi kan komme op på de minimum 5 
bestyrelsesmedlemmer. 
  

7. Valg af revisorer Bodil Dahl, Bente Hansen. 
Begge genvalgt 

 

8. Eventuelt  
De afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for arbejdet og modtog en flaske vin som tak. 
 
Jens og Elsa sagde også tak for deres tid i bestyrelsen. 
 
Snak om hvordan vi kører foreningen videre og en opfordring til at evt. få ens børn der har 
tilknytning til Glostrup til at melde sig ind i foreningen. 

  


