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Referat af ordinær generalforsamling 6. marts 2019. 

 

Formanden Hugo Madsen bød kort velkommen og takkede for fremmødet. Han gav 
derefter ordet til Elisabeth Riber Christensen. 
Efter en kort præsentation af Ramsø lokalhistoriske forenings formand, Søren Espersen, 
gav hun ordet til ham. Søren Espersen fortalte om opstarten af Ramsø lokalhistoriske 
forening, og deres oparbejdelse af et lokalhistorisk arkiv, samt om deres forenings 
aktiviteter og arbejde. 
 
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 Elisabeth Riber Christensen 
som dirigent. Hun blev enstemmigt valgt. 
På spørgsmålet om generalforsamlingen var rettidigt indkaldt efter vedtægterne var 
der en enkelt der anfægtede dette. Kasseren kunne redegøre for datoer for 
udsendelse af mødeindkaldelse. Der var sket en fejl i en mailadresse. Der blev 
stillet spørgsmål om det var muligt at slå fremtidige indkaldelser op i dagspressen. 
Dette afvistes grundet den høje pris for dette. 
 

2. Valg af to stemmetællere. Hans Dråbe Jensen og Gudrun Bordin blev valgt. 
 

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

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Foreningens kasserer, Peter 
Tandrup, 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. Formanden Hugo Madsen fremlagde forslag om ændring af 
vedtægterne. For at bevare kontinuitet i bestyrelsens arbejde foreslås en ændring 
af en af foreningens vedtægter, §4 omkring valg af suppleanter.  
 
De nuværende vedtægter, §4, stk. 4, pkt. 7 tilsiger valg af suppleanter hvert år. 
Bestyrelsen foreslår følgende nye tekst: ”2 suppleanter, den ene på valg i lige år og 
den anden i ulige år”.  
Der var ikke enstemmig opbakning til forslaget, og der måtte stemmes om 
vedtægtsændringen. Bestyrelsens forslag valgtes med stemmerne fjorten for og to 
imod.  
Derefter var der debat om hvornår vedtægtsændringerne skulle træde i kraft fra. 
Ændringerne træder i kraft fra næste ordinære generalforsamling. Så der vælges to 
suppleanter, en for et år, og en for to år, og derefter er suppleanterne på valg en i 
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ulige år og en i lige år. 
 

7. Valg: 

• Valg af kasserer.  

• Valg af to bestyrelsesmedlemmer 

• Valg af to suppleanter 

• Valg af en revisor 

• Valg af en revisorsuppleant 
 

Valg af kasserer. Peter Tandrup genopstillede ikke. Bestyrelsen indstillede Leif Rødskov. 

Han blev enstemmigt valgt. 

Bestyrelsesmedlem Anni Mortensen genopstillede. Hun modtog genvalg. 

Bestyrelsesmedlem Elisabeth Riber Christensen genopstillede ikke. Bestyrelsen 

anbefalede suppleant Henning Jensen. Han blev enstemmigt valgt. 

Suppleant Ulrik Hershøj Riff genopstillede som suppleant. Han blev enstemmigt valgt. 

Henning Jensen var indtrådt i bestyrelsen så der skulle vælges ny suppleant. Bestyrelsen 

indstillede Werny Andersen. Han blev enstemmigt valgt. 

Jørgen Teglgaard Pedersen genopstiller som revisor. Han modtog genvalg. 

Kirsten Sandbjerg genopstiller til revisorsuppleant. Hun modtog genvalg. 

8. Eventuelt. 
Under Eventuelt redegjorde Hugo Madsen for foreningens planlagte aktiviteter i 
2019. 
Førstkommende arrangement er et foredrag der afholdes på Lynghøjskolen d. 9. 
april 2019 ved professor Johannes Nørregaard Frandsen. 
13. maj 2019 er der et foredrag på den gamle amtsgård i Roskilde ved 
museumsinspektør Kim Furdal. 
Der er bestemt dato og emne for den næste byvandring. Det bliver d. 3. juni 2019 
og vil omhandle ”Skvatbrinken”. 
 
Werny Andersen ville gerne selv holde et foredrag ”Mælkemandes søn”. 
 
Konkurrencen om det gratis medlemskab for 2019 blev vundet af Hans Dråbe 
Jensen. 

 
Der vedlægges følgende materiale 

• Formandens beretning for året 2018 

• Revideret regnskab 2018 

• Forslag til budget 2019 – bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 100 
kr/år/husstand. 

• Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §4. 
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Beretning, 2018 Svogerslev Lokalhistoriske Forening 
 
                 den 06-03-2019 Svogerslev Boldklub, engen kl. 1900 
 
 
Ja så kom vi der til hvor vi med stolthed ser tilbage på det første år som er gået. Dette kan 
vi med rette gøre, for vi har nået meget. På et af de første bestyrelsesmøder blev vi enige 
om at søge fondsmidler til opstart da vi ikke kunne nå at få midler via kommunen. Vi var så 
heldige at have søgt Velux Fonden og fik herfra bevilget penge til blandt andet kontor 
udstyr, Pc og Printer, samt til udgivelse af informationsmateriale samt til foredrag. Vi havde 
haft forskellige bud på hvor mange medlemmer vi ville være i løbet af det først år. Vi tog 
udgangspunkt i de to møder som havde været holdt på Lynghøjskolen, og vi landede så 
på et tal som vores kasserer kommer ind på senere. 
 
Vi har hele året kæmpet med kommunen om at få et lokale i byen, men vi har løbende 
mødt forhindringer. Vi har tænkt på mange steder i byen, fra mulige lokaler ved Rosa 
Raftehegn og Industrileddet. 
 
Vi har også fået lavet en del arrangementer for medlemmerne, noget som vi ikke selv 
havde troet var muligt, når vi var startet helt fra nul. Der har været afholdt byvandring og 
medlemsaften, og til begge arrangementer var der ca. 25-30 medlemmer, og vi føler der er 
en meget stor opbakning til vores forening. 
 
Et andet arrangement vi har været involveret i, var afholdelsen af 60. års jubilæet for KSI 
ude i Engen i samarbejde med Svogerslev Boldklub. Dette var en vellykket dag. Der fik 
alle mulighed for at snakke sammen, og vi havde også arrangeret at pressen var med. Der 
skal også lyde en tak til Roskilde kommune for deres deltagelse denne dag. 
 
Vi må ikke være for kede af, at vi ikke har kunnet leve op til det med at få et lokalet i år. 
For så har vi jo lavet lidt andet. Vi har haft tid til at lave en brainstorming for hvad vi kunne 
tænke os at lave og fortælle om byen. Vi har tænkt på en film om byen, en mini/modelby af 
Svogerslev anno 1957, det var der udviklingen af byen tog fart, det er der de store 
udstykninger er foretaget. Især fra 1965 og frem til dag. 
 
Vi har afholdt seks bestyrelsesmøder, to Fu-møder og en ekstraordinær 
generalforsamling. Denne have kommunen bedt om i forbindelse med vores godkendelse 
som forening. Det viste sig så at et par dag før kom godkendelsen, men vi var nødt til at 
holde formalia i orden og afholde ekstraordinær generalforsamling i henhold til vores 
vedtægter. 
 
I december 2018 tog vi kontakt til Lynghøjskolen. Vi havde den opfattelse, at der var et 
lokale ledigt på skolen, og vi ville høre om det var rigtigt. Det viste sig at være rigtigt, og 
det bød vi så ind på. I en løbende proces med møder med skolen og kommunen fik vi 
svaret her i februar 2019. Det var i orden med lokalet, så der er kun det rent formelle med 
underskrift osv. Lokalet er til opbevaring af indsamlede effekter, det er opvarmet til ca. 22 
grader. Vi arbejde videre på, at få et lokale hvor vi kan holde åbent og hvor vi kan holde 
møder. Helst på skolen, da den jo også har noget med byens historie at gøre. 
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Foreningen har også deltaget ved Helhedsplanen om Svogerslev, og der vil ikke blive rørt 
ved den gamle bydel, som vi var bange for ville ske. 
 
Kort efter vi blev stiftet har vi oprettet en Facebook-gruppe, og den har fra starten været 
godt modtaget. På denne side er der kommer mange informationer om byen. Også mange 
personliglige historie, og det er jo en vigtig del af Svogerslev bys historie. 
 
Den 9. april 2018 fik vi på et byrådsmøde tilladelse til at bruge det gamle kommunevåben 
som vores logo. Kommunevåbnet var i brug i den gamle Kornerup-Svogerslev kommune, 
før kommunesammenlægningen i 1970, og det bliver brugt, både på foreningens 
hjemmeside, og på alt hvad vi sender ud fra foreningen. 
 
Jeg vil sige Tak til alle vores medlemmer som bakker Svogerslev Lokalhistoriske Forening 
op, for uden jeres hjælp, og gå på mod var dette ikke kommet op at stå. Samtidig vil jeg 
også sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. 
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