Referat fra Generalforsamling mandag d. 13. marts 2019 kl. 19 på Glostrup bibliotek
Der var fremmødt 37 personer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Anne Tinghus bllev valgt til dirigent
2. Årsberetning, ved næstformand Jens K L Jørgensen

Forfatter, kunstner o.s.v. Poul Etik Bermann fortæller efter generalforsamlingen om Just Andersen
Beretning 2018
Det blev en lidt mærkelig generalforsamling sidste år.
Men, Historisk Selskab for Glostrup, Brøndby, Albertslund og Vallensbæk fortsætter!!
Vi fik nye bestyrelsesmedlemmer, Hans Henrik Hyttel og Elsa Jørgensen, stort velkommen.
I fik ny formand.
Det vigtigste: vi fortsætter og med godt humør.
Rene sørger for at der er noget at kigge på, på vores hjemmeside. Og vi håber jo på at få så mange over på
elektronisk post som muligt.
Vi havde en hyggelig aften 25. april i Byhistorisk Hus, hvor Camilla fortalte om huset og arkivet. Der blev
spurgt og snakket meget glostruphistorie.
Søndag 28. oktober var vi i fængsel - næsten. Vi var en tur til Vridsløselille, Hans Henrik kendte det, jeg har
også været dér. Jeg var der for flere år siden, efter en oversvømmelse i kælderen, skulle jeg finde det der
skulle til Rigsarkivet og hvad der kunne smides ud.
Altså fængslets museum. Vi mødte nogle meget angegerede frivillige, der vidste hvad der drejede sig om og
kunne gode historier og arbejdspladsen.
Selskabets ”brand” har været egnsturene. Denne gang blev det Koldkrigsmuseet i Stevnsfortet. Jeg har
studenterkammerater (Maribo) som har siddet i Stevnsfortet og oversat meldinger fra russiske
”fiskefartøjer” der opererede uden for Stevns. Igen en didekeret guide og meget historie. Og det lykkedes
at få alle med op.
Og til egnstur hører god frokost og kaffe og lagkage. Det fik vi i Traktørstedet Højeruplund. Højerup kirke
der var bryllup, Jamen der er så meget historie også dér. Og så havde vi selvfølgelig godt vejr til at par gode
gåture.
Og så har vi jo lært, at ved vore ture, skal vi ikke forvente at alle deltagerne er parate til km-lange gåture.
Og så har vi i år 2 bøger
Bogen ”GIC 100 år. Stor tak til GIC – Anne Tinghus – Det har jo altid været en selvfølgelighed, at når der
skrives om lokal historie i Glostrup, så får H S en stak bøger.
Vi har så også købt Jørgen Nielsen bog om Roskilde kro.
Jeg repræsenterer os i repræsentantskabet ved Kroppedal, vores lokale egnsmuseum. Som Glostrup ikke er
en del af. Men Ole Rømer og Kroppedal, noget jeg har fuldt i en menneskealder.

Det vigtigste, som det hedder; vi var nødt til at slutte samarbejdet. En chef var stoppet og det har givet lidt
problemer.
Til gengæld så er Claus Thykier tilbage en enkelt dag om ugen.
Til sidst en stor tak til de nye og gamle i bestyrelsen.
Tak for ideer vilje og godt humør
Og tak for at I bakker os op
Jens klj

Årsberetningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Regnskab, vedlagt
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Forslag
Der var ingen indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for 2019
Kontingentet blev fastholdt på nuværende niveau (100 kr./år)
6. Valg til bestyrelsen
På valg:
Bestyrelsesmedlemmer:
•
•
•

Jens K. L. Jørgensen. blev genvalgt for 2 år
Ebba Sembach blev genvalgt for 2 år
René Carlsen blev genvalgt for 2 år, da der ikke var andre kandidater.

Revisor:
• Bodil Dahl
• Bente Hansen

7. Eventuelt
En spurgte hvad foreningen syntes om nedskæringen på By historiskhus.
Jens(formand) sagde at vi ikke havde nogen indflydelse på det, da det er besluttet i
kommunalbestyrelsen, men at vi selvfølgelig syntes det er problematisk og vi følger
og prøver at påvirke udviklingen.

