
 



     Beretning Generalforsmlingen 2022 for året  2021 

 

Ja hvad har 2021 så givet af forskellig aktiveter ikke så mange som vi kunne have ønskes os men ud 

fra den siuation som vi stod i må vi jo tage til takke med det. 

 

Vi skulle jo også have afholdt vores årlige generalforsamling den måtte vi udskyde til Juni mdr. 

den blev så afholdt og det var lige som at da den var afholdt kunne vi se fremad igen men vi måtte 

jo hele tide forholde os til den virkelighed vi befadt os i . 

 

Efter generaforsamlingen af holdte vi Byvandring i Kornerup som ikke blev færdig så der kommer  

en igen i 2022 . 

 

Vi fik også den ide at hvordan kunne vi skaffe lidt ekstra indtægt til foreningen og der var noget 

som hedder Ren Natur og der søgte vi om en rute i Roskilde og fik den det blev afholdt den 

12september 2021 ved Trekroner station .tur var på 4 km og det var hyggeligt det tog et par timer. 

Vi var også enig om at hvis det kom i 2022 ville vi søge igen. 

 

Forening har også været ud at fortælle om hvem vi er og hvad vi står for det var den 14 september i 

Sognegården i Svogerlev  der var ca 30 deltager og der blev lyttet og stillet spørgmål. 

 

Den 26 oktober afholdte vi det første af vores planlaget Slægtforsker tiltag og det var desværre ikke 

så godt besøgt med det var jo også stadig væk corona tid. 

 

Vi har afholdt 3 bestmøder og ellers har vi bruge vores email til at holde info og havd der til hører 

 

Hvad forventer vi i det nye år om vi er kommet i gang med ja vi håber på at vi kan holde en 3-4 

aktiveter hen over året og ellers må vi se have tide bringer 

 

Jeg vil tilslut bringe en stor Tak til alle vores medlemmer som har bakket op om vores dejlige 

forening og den støtte i disse dumme tider. 

 

Der skal også lyde en stor Tak til bestyrelsen for det gode samarbjde vi har haft i året som er 

svundet. 

 

                           Svogerslev Lokalhistorisk Forening længe leve 
 


