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Referat af ordinær generalforsamling 4. marts 2020. 

 

Formanden Hugo Madsen bød kort velkommen og takkede for fremmødet. 
Derefter gik man over til den ordinære generalforsamling. 
 
I henhold til foreningens vedtægterne var der følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. Formanden Hugo Madsen foreslog Villy Lysgaard som dirigent. 
Han blev enstemmigt valgt. 
På spørgsmålet om generalforsamlingen var rettidigt indkaldt efter vedtægterne 
kunne dirigenten fastslå at dette var tilfældet da han selv havde modtaget 
indkaldelsen før d. 1. februar. 
 

2. Valg af to stemmetællere. Ulrik Hershøj Riff og Maj-britt Riget blev valgt. 
 

3. Beretning om foreningens virksomhed ved formand Hugo Madsen. 
Formandsberetningen vedlægges. Beretningen godkendtes. 
 

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Foreningens kasserer, Jesper 
Bade Poulsen, gennemgik det fremsendte regnskab. Det blev godkendt. 
 

5. Fastlæggelse af budget og kontingent. Kasseren fremlagde budget for det næste år. 
Budgettet blev godkendt. Kontingentet er uændret. 
 

6. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forlag. 
. 
 

7. Valg: 

• Valg af formand.  

• Valg af et bestyrelsesmedlem. 

• Valg af to suppleanter 

• Valg af en revisor 

• Valg af en revisorsuppleant 
 

Valg af formand. Hugo Madsen genopstillede. Han modtog genvalg. 

Bestyrelsesmedlem Rose Madison genopstillede. Hun modtog genvalg. 

Suppleant Werny Andersen genopstillede til valg for en periode af to år. Han modtog 

genvalg. 

Suppleant Ulrik Hershøj Riff genopstillede som suppleant for en periode af et år. Han 

modtog genvalg. 

Henrik Susså genopstiller som revisor. Han modtog genvalg. 
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Kirsten Sandbjerg genopstillede ikke som revisorsuppleant. Bestyrelsen indstillede Peter 

Tandrup. Han blev enstemmigt valgt. 

8. Eventuelt. 
Under Eventuelt redegjorde Hugo Madsen for nogle af foreningens planlagte 
aktiviteter i 2020. Danske Bank i Roskilde er blevet forespurgt om det var muligt 
med en fremvisning af den gamle kælder fra middelalderen under Algade 3. Der er 
maksimum plads til 15 besøgene. Flere af de mødte medlemmer udviste interesse. 
 
18. marts 2020, førstkommende arrangement. Foredraget med Jørn Lauersen om 
travhesten Tarok blev omtalt. Det forgår i teatersalen på Lynghøjskolen kl. 19.00. 
Der er indgang fra skolegården. 
 
I forbindelse med dette foredrag har foreningen indkøbt eget lydudstyr. Dette blev 
fremvist og testet. 
 
Webmaster af hjemmesiden, Jesper Bade Poulsen, redegjorde for arbejdet med, 
statistik og behovet for en opdatering og ny udbyder til hjemmesiden. Den har over 
1000 besøgene om måneden, og dette vil nuværende udbyder Webnode have flere 
penge for at varetage. Hjemmesiden vil derfor i løbet af 2020 flytte til ny udbyder. 
 

 
Der vedlægges følgende materiale 

• Formandens beretning for året 2019 

• Revideret regnskab 2019 

• Forslag til budget 2020 – bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 100 
kr/år/husstand. 
 

 
 
 
Formandens beretning, 2019  
 
 
Ja så er vi kommet til den tid af året, hvor vi skal gøre status, og se om vi har levet op til 
de forventninger vi har haft og talt om samt om vi er kommet videre med de ting som vi 
talte om sidste år. 
 
Hvis vi kikker lidt tilbage på året der er gået, så har vi haft en del aktiviteter. 
Vi afholdte i april, i samarbejde med foreningen Syd for banen, foredraget Fra 
landbosamfund til bydel, ved professor Johannes Nørregaard Frandsen. Det var støttet fra 
Veluxfonden, og der var ca. tres fremmødte. 
 
I maj var vi medarrangører af foredraget Kampen om lokalhistorien, ved museums leder 
ved Ærø museum, Kim Furdal. Det blev afholdt på den gamle Amtsgård i samarbejde med 
Historisk samfund for Roskilde Amt og Syd for banen. 
 
I juni havde vi årets første byvandring. Den gik til Skvatbrinken og nabosognet med 
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Kornerup mølle og bageriet. Vi var ca. 25-30 deltagere. Det er altid hyggeligt. 
 
I september afholdt vi årets anden byvandring. Den gik til Mølleskoven, og det var en tur 
som fik en herlig drejning. Lige med et gik alle inde i skoven for at finde den stensætning 
som mange taler om. Det endte næsten med at det blev til en botaniktur, og igen var der 
25-30 deltagere. 
 
I oktober havde vi et lokalt indslag ved Werny Andersen med foredraget ”En mælkedreng 
fortæller”, om en barndom og ungdom i Kornerup og Svogerslev. Til dette arrangement var 
der igen ca. 30 deltagere. 
 
I november holdt vi julehygge. Det var dejligt at se hvad det gav af hygge. Der blev talt om 
byen hen over alle bordene. Der blev stillet spørgsmål og svaret. 
 
I årets løb har vi i bestyrelsen afholdt tre bestyrelsesmøder, et forretningsudvalgsmøde, et 
arbejdsmøde og en ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære 
generalforsamling blev der efter vedtægterne valgt ny kasserer da den tidligere måtte afgå 
grundet sygdom. 
 
Hvad siger vores medlemstal i 2019 i forhold til 2018? Jo der har været en vækst i 2019 
med 15 medlemmer/husstande, og det er jo stadig dejligt at vi har fremgang. Så nu er vi 
75 medlemmer. Vi har med støtte fra Veluxfonden lavet en husstandsomdeling af en 
informationsfolder om foreningen, og dette har givet nye medlemmer. 
 
Takket være midler fra Veluxfonden har vi kunnet investerer i noget som ville have været 
uoverskueligt, hvis der ikke havde været eksterne midler til det. 
Også fra Roskilde kommune har vi i 2019 modtaget støtte. 
 
Der har været godt gang i facebooksiden. Julekonkurrencen i 2019 var dog ikke nær så 
velbesøgt som vores små julelege var i 2018. 
 
På vores hjemmeside er der et løbende problem med for meget trafik. Der er ca. 1000 
besøgene om måneden. Der arbejdes med en løsning på dette, så siden ikke lukkes ned. 
 
Vores samarbejde lokalt, er guld værd. Vi har et godt samarbejde med Svogerslev 
Boldklub. I deres lokaler har vi kunnet afholde vores møder, både bestyrelsesmøder og 
medlemsmøder. Dette siger vi mange tak for, til Boldklubben. 
 
Vi forsøger nye tiltag i år. Vi prøver, i samarbejde med Boldklubben, at afholde bankospil. 
Datoen bliver d. 7. november, og det bliver her i klubhuset. 
 
Så alt i alt har vi nået meget i løbet af dette år. Men hvis alle ideer og tiltag vi har planlagt, 
nogle er allerede omtalt på generalforsamlingen i 2018, så har vi brug for hjælp for der er 
mangel på hænder. 
 
Jeg vil til sidst rette en stor tak til både foreningens medlemmer og til bestyrelsen for et 
godt samarbejde i hele den forgangne periode. 
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Resultatopgørelse 2019 

Indtægter 2019 2018 

   

Medlemskontingent 7.300,00 5.600,00 

Salg af materialer samt entreindtægt 620,00    301,00 

Gave fra Roskilde kommune KSI jubilæum  3.000,00 

Indtægtsføring af projektudgifter betalt 

af Veluxfonden 

10.392,75 17.607,25 

Indtægtsføring af projektudgifter  

betalt af Kulturpuljen, Roskilde  

kommune 

500,00  

 18.812,75 26.508,25 

   

   

Udgifter   

   

Generalforsamling og bestyrelse 1.433,50 85,00 

Medlemsmøder 340,00 255,00 

Arrangementer og aktiviteter 825,70 1.489,70 

Drift af hjemmeside 761,00 468,00 

Kontorhold  4.922,56 55,00 

Gebyrer, mobile pay og banken 258,25 682,00 

Udgifter betalt af Veluxfonden 10.392,75 17.607,25 

Udgifter betalt af Kulturpuljen 500,00  

 19.433,76 20.641,95 

   

Foreningens driftsresultat -621,01 5.866,30 
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Balance 2019 

 2019 2018 

Aktiver   

   

Beholdning i Arbejdernes Landsbank 14.245,29 8.259,05 

   

Samlede aktiver 31.12. 14.245,29 8.259,05 

   

Passiver   

   

Skyldige projektmidler, Veluxfonden 0 2.392,75 

Skyldige projektmidler, Kulturpuljen,  

Roskilde kommune 

9.000,00  

Foreningens egenkapital 5.245,29 5.866,30 

   

Samlede passiver 31.12. 14.245,29 8.259,05 

   

Bestyrelsen for Svogerslev Lokalhistoriske Forening bekræfter, at regnskabet for perioden 1. januar – 31. 

december 2019 er retvisende og omfatter samtlige modtagne indtægter og alle afholdte udgifter i 

perioden. 

Svogerslev, den 21. januar 2020 

Hugo Madsen, formand   Rose Madison 

Henning Jensen                                                    Anni Mortensen 

Jesper Bade, kasserer 
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Revisorpåtegning 

Vi har d.d. revideret regnskabet for Svogerslev Lokalhistorisk Forening for perioden 1. januar – 31. 

december 2019. Regnskabet omfatter resultatopgørelse og balance. Vi har blandt andet foretaget følgende 

revisionshandlinger: 

• Bekræftet tilstedeværelsen af bankbeholdningen i Arbejdernes Landsbank 

• Afstemt medlemslisten med indbetalte kontingenter 

• Taget stikprøver af bilag 

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2019. 

Svogerslev den 21. januar 2020 

Henrik Susaa, revisor Jørgen Tejlgaard Pedersen, revisor 
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  SVOGERSLEV LOKALHISTORISK FORENING    

          

  FORSLAG TIL BUDGET FOR 2020     

          

          

  INDTÆGTER       

          

  Kontingentindtægt    

         
6.500    

  Salg af materialer    

            
300    

          

  INDTÆGTER I ALT    

         
6.800    

          

          

  UDGIFTER       

          

  Lokale     

         
1.000    

  Hjemmeside    

         
1.000    

  Bestyrelse og generalforsamling  

         
1.200    

  Medlemsmøder og arrangementer  

         
2.000    

  Kontorhold    

         
1.200    

  Gebyrer m.v.    

            
700    

          

  UDGIFTER I ALT    

         
7.100    

          

  UNDERSKUD    

-           
300    

          

  SOM DÆKKES AF BEHOLDNINGEN PR. 31.12.19    
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