1Referat fra Generalforsamling mandag d. 21. marts 2018 kl. 19 på Glostrup bibliotek
Der var fremmødt 31 personer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Hans Henrik Hyttel blev valgt til dirigent
2. Årsberetning, ved næstformand Jens K L Jørgensen

Bestyrelsens beretning for året 2017 i Historisk Selskab for Glostrup, Brøndby, Albertslund og
Vallensbæk
75-ende sæson.
Undskyld, men jeg føler dette som en lidt mærkelig opgave.
Jeg har været medlem i denne forening siden begyndelsen af 80-erne og har haft det godt med det, men har
ikke været så aktiv. Jeg mødte op for 2 år siden for at opfordre til samarbejde med Foreningen NORDEN, hvor
jeg er aktiv. De 2 foreninger har for mange år siden haft nogle fælles arrangementer. Jeg blev valgt ind i
bestyrelsen og det var vel også i orden. Jeg synes at Historisk Selskab fortjener at fortsætte.
Jeg hørte så om ideen med Egon Funchs mange viser og sange. Og jeg skal ikke undlade at sige, at jeg er lidt
stolt af at have fået lov til at lave den lille bog. Jeg har jo kendt Funch, som sagt siden begyndelsen af 80-erne,
han var også æresmedlem i Foreningen NORDEN.
Generalforsamlingen sidste år,
Her fik vi et nyt bestyrelsesmedlem. YES!
En mand jeg kendte, med gode kontakter i foreningslivet. Og han ville selvfølgelig gerne være formand.
Så kunne jeg træde ud af bestyrelsen og vi kunne fortsætte samarbejdet, hvor jeg så skulle repræsentere
NORDEN. Der blev sat noget nyt i gang, vi fik en hjemmeside, godt gået af Rene.
Vi fik en del af medlemmer på elektronisk post. Historisk Selskab er med på fremtiden!
MEN.
Vi havde nogle gode bestyrelsesmøder, mange ideer, nytænkning på nogle områder, vi skal finde lokale
foreninger med samme formål at samarbejde med.
Et par planlagte arrangementer blev aflyst, Cirkusmuseet og Ejbybunkeren.
Egnsturen. Det store i Selskabet og dets historie, det er noget at leve op til. Rigtig gode ideer og mange. Men
hvad skal det koste? Hvor meget kan vi tage af formuen? Foreningen NORDEN kan deltage med et begrænset
antal deltagere, men har ikke en formue at tage af.
Den nye formand valgte at aflyse/udsætte egnsturen. Det ville jo være helt nyt at have en forårstur i stedet for
første søndag i september.
Gode ideer, men stor usikkerhed om pengene.
Men så før et bestyrelsesmøde, fik vi 16. januar.
”Kære alle.
Allerførst vil jeg ønske jer et godt nytår.
Jeg er desværre nødsaget til at melde afbud til vores bestyrelsesmøde den 16. januar.
Min søn afslutter sin sidste eksamen den dag, og kan så kalde sig folkeskolelærer. Det skal naturligvis fejres
den aften, og det kunne jeg ikke vide da vi aftalte vores møde.
Når dette er sagt, så må jeg videre meddele, at jeg ønsker at fratræde som formand for Historisk Selskab samt
udtræde af bestyrelsen, ved førstkommende generalforsamling.
Der er flere grunde til min beslutning, som er endelig.
For det første har det ikke været mig muligt at gennemføre de tiltag, jeg havde ønsket mig. Det falder til dels
tilbage på mig selv, det vil jeg ikke nægte. En af mine første planer var at geninddrage Birgit Mortensen i
bestyrelsesarbejdet. Jeg ser hende som en af foreningens stærke ressourcepersoner, men hun takkede desværre
nej. Vi fik dog etableret Historisk Selskabs hjemmeside. Stor tak til Rene for arbejdet hermed.

For det andet, ser jeg en forening, som er på vej til at miste livskraften. Og så kræves der måske en stærkere
person end mig for at revitalisere den. Vores medlemsaften med Egon Funchs sange havde en tilslutning på ca.
28 personer, mod forventeligt omkring 80. Dette på trods af omtale i Folkebladet og i Kultunaut. Vi, der var til
stede, havde dog en dejlig aften. Stor tak til Birgit for et godt foredrag om Roskilde Landevej.
Bestyrelsen (jeg) valgte at udskyde udflugten til Nordsjælland til foråret 2018. Medlemsarrangementet på
Vestvolden blev aflyst på grund af manglende tilslutning.
Det fik mig til at tænke over, om tiden er løbet fra den slags arrangementer. Vi forsøgte derfor i bestyrelsen at
tænke i nye baner.
Et af vores tiltag var Rene’s udmærkede forslag om at efterlyse nye ideer og initiativer hos medlemmerne.
Opfordringen blev udsendt til den tredjedel af foreningens medlemmer, som vi har mailadresser på. Der kom
to svar, hvoraf det ene var et forslag til – en udflugt.
For det tredje, kan jeg henvise til en overfyldt kalender, da jeg har andre frivillige gøremål. Det har jeg selv
valgt, så den skal ikke have skylden for min beslutning.
Jeg synes ikke, at I skal ændre det planlagte bestyrelsesmøde, men i stedet anvende mit fravær til at drøfte, om
der er ideer og tiltag, som vi har overset. Under alle omstændigheder bør der tænkes frem mod
generalforsamlingen, og en kommende bestyrelses sammensætning.
Ovenstående kan i store træk anvendes som bestyrelsens beretning på generalforsamlingen, hvis I kan tilslutte
jer indholdet. Og måske danne grundlag for en debat om foreningens fremtid.
Med venlig hilsen
Benny”
Vores reaktion ????
Ingen kommentarer!
Vi skal ikke diskutere den afgående formand med den meget korte karriere.
Men hvad vi skal med vores forening.
Ebba og Rene, der har været med i mange år, hvor jeg jo er den nye.
Vi har s’gu da humøret tilbage
Vi vil så gerne fortsætte
Hjælp os - - 21. marts 2018
Jens K.L. Jørgensen.

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:
•
•
•

Dina Petersen. Blev genvalgt for 2 år
Elsa Jørgensen stillede op som ny bestyrelsesmedlem og blev valgt for 2 år
Hans Henrik Hyttel stillede op som ny bestyrelsesmedlem og blev valgt for 2 år.

Suppleanter:
• Helene Carlsen stillede op som ny suppleant og blev valgt for 1 år
Revisor:
• Bodil Dahl
• Bente Hansen

7. Eventuelt
Der blev efterlyst forslag til udflugter.
Helene foreslog Horserød lejrens museum.
Der blev spurgt til hvor den aflyste forårstur skulle ave gået hen. Her oplyste
bestyrelsen at planen havde været Helsingør.
Der blev snakket om en egnstur måtte give underskud. Dette var den tidligere formand
Benny Klitbo imod, men efter hvad de fremmødte gav udtryk for var der opbakning til
at bestyrelsen egnsturen sagtens kunne give et underskud.

