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Referat af ordinær generalforsamling 1. juni 2021.  

 

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 foreslog Werny Andersen 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 d. 20. april.  

2.  Valg af to stemmetællere. Grete Tange og Jørgen Poulsen 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 kasserer, Jesper Bade Poulsen på valg 

• Valg af to bestyrelsesmedlemmer, Henning Jensen og Anni 

Mortensen på valg 

• Valg af en suppleant, Ulrik Hershøj Riff på valg 

• Valg af en revisor, Jørgen Tejlgaard Pedersen på valg 

• Valg af en revisorsuppleant, Peter Tandrup på valg 
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Valg af kasserer. Jesper Bade Poulsen genopstillede ikke. 

Bestyrelsen indstillede Ulrik Hershøj Riff. Han blev enstemmigt 

valgt.  

Bestyrelsesmedlem Henning Jensen havde skriftligt tilkendegivet 

sin genopstilling. Han modtog genvalg.  

Bestyrelsesmedlem Anni Mortensen genopstillede. Hun blev 

genvalgt.  

Suppleant Ulrik Hershøj Riff genopstillede ikke da han var valgt til 

kasserer. Formanden foreslog Preben Pedersen. Han blev 

enstemmigt valgt.  

Jørgen Tejlgaard Pedersen genopstiller som revisor. Han modtog 

genvalg.  

Peter Tandrup genopstillede ikke som revisorsuppleant. 

Bestyrelsen indstillede Grete Tange. Hun blev enstemmigt valgt.  

 

8.  Eventuelt. Under Eventuelt redegjorde Hugo Madsen for nogle af 

foreningens planlagte aktiviteter i 2021. Foreningen har tilmeldt sig 

en indsamling af skrald i naturen under Foreningen Ren Natur. Det 

vil foregå søndag d. 12. september mellem kl. 10.00 og 14.00. 

Foreningen skal stille med otte personer. Itv. er der tre frivillige der 

har meldt sig. Tilmelding kan ske til formanden Hugo Madsen.  

Efter sommerferien vil der blive afholdt en byvandring med 

udgangspunkt i Kornerup. Tid og sted tilgår.  

Formanden håber at de aflyste foredrag i samarbejde med 

Roskilde Slægtsforskerforening og Rigsarkivet kan afholdes i løbet 

af efteråret. 

Det aflyste foredrag med Jørn Lauersen om travhesten Tarok vil 

foregå d. 8. marts 2022 i teatersalen på Lynghøjskolen.  

Afslutningsvis takkede formanden medlemmerne for deres opbakning. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede årets generalforsamling. 
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Der vedlægges følgende materiale • Formandens beretning for året 2020 • 

Revideret regnskab 2020 • Forslag til budget 2021 – bestyrelsen foreslår 

uændret kontingent: 100 kr./år/husstand. 

 

 

Svogerslev lokalhistoriske forening 

Formandsberetning 2020 

 

Ja hvad er der så sket i året 2020. Der er jo sket en lille smule, men ikke nok. 

Det er dog udefrakommende ting i form af en coronaepidemi der lige kom 

forbi. Vi havde ellers prøvet at lave et program der var en bred vifte af ting 

omkring lokalhistorie. 

Men som sagt, en uge efter vores generalforsamling i 2020, blev vi jo, 

sammen med resten af landet, desværre lukket ned. Vi blev dog ved med at 

holde fanen højt. I den situation vi stod i, forsøgte vi med udendørsaktiviteter. 

Det lykkedes at lave et par ekstra byvandringer, så vi i 2020 både kom til 

Kornerup og til Svogerslev. Til begge var der pænt fremmøde. 

Bestyrelsen har i årets løb afholdt tre bestyrelsesmøder. 

Vi må sige at vores facebook- og hjemmeside har været brugt meget i denne 

tid, det har været måden at komme ud til alle vores medlemmer og brugere. 

Vi kom også på banen da vi pludselig hørte at Svogerslev Kro var solgt. Det 

førte til at der blev skrevet avisindlæg som både kom i Roskilde Avis og SN 

Roskilde. Dette medførte samtidig at der er kommet flere interesserede der 

følger vores arbejde, og i sidste instans har det medvirket til at vi er blevet 

høringsberettiget ved ændringer eller andre tiltag i den gamle bykerne. 

Vi har et godt samarbejde med alle vores samarbejdspartnere. 

Det er dejligt at se at vores medlemmer stadig bakker op om det vi laver, selv 

i denne her dumme nedluknings tid. Uden vores dejlige og trofaste 

medlemmer/brugere havde denne forening måske ikke fortsat med at se 

dagens lys. Vi må huske, at foreningen kun er tre år, Vi har nået meget, og vi 

har stadig mange ting vi vil lave, og der er desværre også mange ting som vi 

ikke har nået. 
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  Svogerslev lokalhistoriske forening 
dato_____________________                                                          dato____________________ 

Dirigent Werny Andersen                                                                   Formand Hugo Madsen 
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