Generalforsamling 2018
Referat

Generalforsamling onsdag den 7. marts 2018
Afholdt på Telefonfabrikken

Formanden Arne Fogt indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de 32 fremmødte medlemmer
(25 stemmeberettigede), som havde trodset vintervejret. Arne Fogt gennemgik kort aftenens program.
Generalforsamlingen blev afholdt efter den i vedtægterne fastlagte dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent
- Niels Bidstrup blev foreslået og derefter valgt til dirigent. Flemming Bruun blev valgt til referent. Niels
Bidstrup takkede for valget og konstaterede herefter, at der var indkaldt til generalforsamlingen ifølge
foreningens vedtægter og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Pkt. 2 Aflæggelse af beretning
- Formanden Arne Fogt indledte med at henvise til den skriftlige beretning, som er udsendt til alle medlemmer. Han tilføjede, at vi har haft et travlt år med meget stor tilslutning til arrangementerne, hvorfor
flere måtte afholdes 2 eller endda 3 gange. Han fremhævede, at det derfor er meget beklageligt, at medlemmer, dom har tilmeldt sig, blot udebliver uden at melde afbud.
- Vi havde ved årsskiftet 698 medlemmer, de vi havde en tilgang i 2017 på 119 medlemmer og en afgang på
61 medlemmer, altså en nettotilgang på 58 medlemmer.
Alle boligkøbere hos Danbolig på Søborg Hovedgade får et års medlemskab foræret af Danbolig. Ca. 10 %
af disse bliver hos os som medlemmer. Til- og afgang af medlemmer giver ekstra arbejde for kassereren
og vi vil i bestyrelsen drøfte en løsning på dette, tilføjede Arne Fogt.
- Vi får nu alle lokalplaner til udtalelse og kommer med sådanne, hvis væsentlige værdier står på spil. Som
eksempel kan nævnes den påtænke ydre isolering af facaden på Søborg Møbelfabriks bygning på Gladsaxevej, som fuldstændig ville ødelægge bygningen. Isoleringen forventes nu at blive gennemført som indvendig isolering, så bygningens udtryk bevares.
- Formanden rundede af med at efterlyse ønsker til foredrag og lignende.
- Ebbe Skovsgaard spurgte, om vi kun havde aftale med Danbolig, hvilket Arne Fogt bekræftede.
- Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen.
Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab
- Kassereren Knud A. Jensen gennemgik det reviderede regnskab, som allerede var udsendt til
medlemmerne. Han gennemgik fordelingen af indtægter og udgifter. Underskuddet i 2016 som følge af

-

det afholdte jubilæum er næsten udlignet ved overskuddet i 2017, så alt i alt præsenterede kassereren en
foreningen med en sund økonomi.
Regnskabet ved enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 Behandling af forslag
- Andy L. Hansen havde indsendt følgende forslag:
At der opretteset underudvalg, med navn som, Bevar Gladsaxe som en grøn by og bevar vores
kulturværdiger.
1.a. Hvordan kan vi hjælpe villaejere og borgere når Økonomiudvalget giver tilladelse til at bygge et 40 m
højt hus i ens baghave.?
Altså prøve at hjælpe alle borgere i Gladsaxe kommune, når økonomiudvalget kommer med en ny
lokalplan, som de mener, at kulturværdiger for deres område bliver ødelagt. Det skal være medlemmer
der er interesseret i Gladsaxe Kommunes udbygning, altså mindre beton og flere grønne områder mellem
husene, altså et sted hvor borgerne ønsker at bo, og ikke et nyt Høje Gladsaxe.
Andy L. Hansen begrundede kort sit forslag.
Leif Carlsen gav Andy L. Hansen ret i hans synspunkter, men fandt forslaget alt for politisk. Det kører
hjemme i de politiske partier.
Arne Fogt udtalte, at bestyrelsen ikke kan bakke op om forslaget.
Forslaget blev forkastet, da kun Andy L. Hansen stemte for det.
- Andy L. Hansen havde indsendt følgende forslag:
Alle emner kan tages op, kultursteder, skoler byggeri, gymnastiksale, mv. er der noget borgerne i Gladsaxe
mener vi mangler.
Arne Fogt udtalte, at bestyrelsen ikke kan bakke op om forslaget.
Forslaget blev forkastet, da kun Andy L. Hansen stemte for det.
- Andy L. Hansen havde indsendt følgende forslag:
At Lokalhistoriske Forening laver en tur med bådfarten fra Lyngby for medlemmerne i juli eller august hvor
det er godt vejr.
Arne Fogt udtalte, at bestyrelsenvil arrangere en bådfart i et af de kommende programmer. Vejret kan vi
dog ikke garantere for.
Forslaget blev vedtaget.
Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent
- Bestyrelsen foreslog uændret kontinget på 125 kr. pr. år, hvilket blev vedtaget.
Pkt. 6
-

Valg af bestyrelse
Kassereren Knud A. Jensen blev genvalgt
Medlemmerne John Ejsing og Flemming Bruun blev genvalgt
Suppleanterne Annette Ljungvall og Svend Breum blev genvalgt

Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant
- Revisor ib Olsen blev genvalgt
- Revisorsuppleant Sten Græse blev genvalgt
Pkt. 8 Eventuelt
- Ingen bemærkninger

Arne Fogt kunne herefter takke dirigenten og de fremmødte for en god generalforsamling.

Referent
Flemming Bruun

Dirigent
Niels Bidstrup

Aftenen sluttede med et stykke spændende jysk lokalhistorie, idet Ove Nysom viste sin film om brunkulslejerne i
Søby syd for Herning, som i 31 år fra 1939 til 1970 var et rent Klondyke med indtil 3.000 arbejdere på den farlige
og hårde arbejdsplads.

Den tidligere udsendte skriftlige beretning:
DER HAR VÆRET AFHOLDT FØLGENDE ARRANGEMENTER I 2017
Februar
Roskilde Ring - Foredrag i samarbejde
August
Gladsaxedagen
med Hovedbiblioteket
September Naverhulen - Bustur med underholdning
Bagsværd Skole - Rundvisning
Oktober
TV-Byen - Foredrag i samarbejde med
Marts
Generalforsamling
Hovedbiblioteket
April
Naverhulen - Bustur med underholdning
Kasper Rostrup - Filmaften
Maj
Mimi Jakobsen - Foredrag i samarbejde
November AB Gladsaxe - Rundvisning på Gladsaxe
med Hovedbiblioteket
Stadion
Juni
Post Nord - Rundvisning
December Årbogsudlevering
Som I kan se, har der igen været stor mødeaktivitet. Alle kan desværre ikke deltage til det hele, da aktiviteterne
ligger spredt over forskellige ugedatoer og tidspunkter. Men der er noget for alle, hvilket også er meningen.
De fleste arrangementer har været fint besøgt og jeg tror ikke, at nogen er gået forgæves. Især tilmeldingen til
Post Nord i den gamle tobaksfabrik, var så overvældende, at der måtte arrangeres tre aftener, for at alle tilmeldte
kunne
deltage.
HUSK AT MELDE AFBUD I GOD TID
Det er skuffende at se, at omkring 25 % ikke møder op som aftalt. Det er generende for vore værter og bestyrelsen, da vi som ved besøget på Post Nord skal møde op tre gange, når besøget kunne have været afviklet på to aftener. Derfor bliver vi ved visse arrangementer nødsaget til at opkræve et gebyr, hvis man udebliver uden afbud.
Vær derfor mere opmærksomme i fremtiden, når I melder jer til et arrangement.
ET FORRYGENDE ÅR
Men ellers er året gået forrygende. Aftalen med danbolig gør, at mange nye i kommunen automatisk bliver medlem af foreningen. Det endelige medlemstal vil fremkomme i den mundtlige del af beretningen.
PLAKATER
Vore plakater, som vi købte i 2016, har fået fast plads på Thorasminde, hvor de nu hænger. Inden da kunne de ses
på Telefonfabrikken i hele januar måned. Tak fordi vi fik denne mulighed.
SAMARBEJDE MED FOLKESKOLERNE
Besøget på Bagsværd Skole var velbesøgt over to gange og besøget fik en uventet sidegevinst. Skolen spurgte, om
vi ville samarbejde med dem, så børnene kan få lokalhistorien ind i en tidlig alder. Det har vi sagt ja til, og formanden har været på skolen og fortalt børn i 3. klasse om ”Grevinden af Bagsværd”. Samarbejdet vil forsætte med flere initiativer i 2018.
SAMARBEJDE MED HOVEDBIBLIOTEKET
Samarbejdet med Hovedbiblioteket om at arrangere foredrag fungerer fint og vi håber, at samarbejdet kan fortsætte.
GLADSAXEDAGEN
Gladsaxedagen er en dag, som bestyrelsen glæder sig meget til. Ikke mindst fordi mange nye melder sig ind i foreningen, men også fordi det giver os en mulighed for at få jer i tale og høre, hvad I har at fortælle os.
FILMAFTENEN
Tak til Jørgen Olsen, der var foregangsmand til filmaftenen i Bibliografen, hvor filmen om Kasper Rostrup blev vist.
TAK TIL BESTYRELSEN
Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder og jeg vil sige tak til medlemmerne for den ildhu, der lægges for dagen.

