Generalforsamling 2019
Referat

Generalforsamling onsdag den 6. marts 2019
Afholdt på Telefonfabrikken

Formanden Arne Fogt indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de 46 fremmødte medlemmer
(36 stemmeberettigede), som havde trodset regnvejret. Arne Fogt præsenterede herefter bestyrelsen for forsamlingen.
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. Han nævnte videre, at det var
hans mål, at generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden.
Pkt. 2 Aflæggelse af beretning
- Formanden Arne Fogt indledte med at henvise til den skriftlige beretning, som er udsendt til alle medlemmer. Han tilføjede yderligere:
- Vi havde ved indgangen til 2018 698 medlemmer. Dette høje tal har vi ikke kunnet fastholde, så ved udgangen af året havde vi 658 medlemmer. Arne Fogt kunne dog glæde sig over, at vi i 2018 fik 55 nye medlemmer.
- Formanden fremhævede det gode samarbejde med Gladsaxe Bibliotekerne, som igen har betydet velbesøgte foredrag.
- Ved genåbningen af Bagsværdfortet kom omkring 400 borgere fordi. Et fantastisk fremmøde.
- I årets løb udgav vi malebogen, som nu næsten er udsolgt.
- Den genfundne kirkeklokke fra den midlertidige kirke i Bagsværd blev omtalt, som den også er blevet i
Gladsaxe Bladet. Vi arbejder på finansieringen af en ny klokkestabel.
- Lige side 1985 har foreningen søgt efter egnede lokaler til et fast værested med mulighed for udstilling
m.m. Mange steder har været i spil, men alle gange blive vi mødt af et ”nej”. Når vi så spørger om hvorfor,
er svaret, at ”det kan I bare ikke”. Nu er et nyt sted på tale, hvilket kunne formanden dog ikke røbe.
- Formanden glædede sig over fremmødet og den festlige stemning ved årbogsudleveringen.
- Formanden sluttede af med at takke bestyrelsen for det store arbejde for foreningen.
- 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. Han nævnte bl.a. de ekstraordinære poster
vedrørende malebogen. Han forklarede også, hvordan det ved årbogsudleveringen forudbetalte
kontingent optræder på regnskabet. Alt i alt viser regnskabet et overskud på 23.000 kr.
Regnskabet er revideret og fundet i orden. Sådan hænger det sammen, kunne kassereren afslutte
gennemgangen af regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Pkt. 4 Behandling af forslag
- Der var ikke modtaget forslag.
Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent
- Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 125 kr. pr. år, hvilket blev vedtaget.
Pkt. 6
-

Valg af bestyrelse
Formanden Arne Fogt blev genvalgt.
Medlemmerne Jens Mortensen, Lejla Thorslund og Robert Baldorf blev genvalgt.
Suppleanterne Annette Ljungvall og Svend Breum blev genvalgt.

Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant
- Revisor Mogens Larsen 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, at tidligere byrådsmedlem Kim Wessel-Tolvig fortalte erindringsglimt fra sit spændende liv
indenfor politiet. Her kom vi vidt omkring lige fra dramatiske oplevelser på Bornholm til jobbet som sikkerhedsvagt under sommer-OL i Atlanta i 1996.
Som noget nyt blev der i pausen serveret kaffe med kage, hvilket blev meget rost fra medlemmernes side.

Den tidligere udsendte skriftlige beretning:

DER ER BLEVET AFHOLDT FØLGENDE ARRANGEMENTER
Februar
Marts
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
December

To besøg hos auktionshuset Lauritz.com
Generalforsamling med efterfølgende film om Søby Brunkulslejer
Gladsaxe Kirkes klokker, foredrag i Laden
To besøg på Immigrantmuseet i Farum
Gladsaxes kendte præster I+II, foredrag i Laden
Rundvisning på Gladsaxe Kirkegård
To rundvisninger i Værebro Park området ved Kirsten Wedel
Vandretur i Smør- og Fedtmosen ved Jens Mortensen
Gladsaxedagen
Befæstningsdagen, genindvielse af Bagsværdfortet
Jubilæumskoncert med Gladsaxe Brass band
Københavns nyere befæstning, foredrag på Hovedbiblioteket
Årbogsudleveringen

MALEBOG AFSLØRET PÅ GLADSAXEDAGEN
På Gladsaxedagen blev den nye malebog med motiver fra kommunen uddelt. Bogen blev fremstillet i samarbejde
med Gladsaxe Byarkiv, Gladsaxe Bibliotekerne og Gladsaxe Kommune og tegnet af en lokal kunstner. Den fik en
fin modtagelse og skal nok blive brugt flittigt i hjemmene, børnehaver etc.

KIRKEKLOKKE GENFUNDET
Den tidligere kirkeklokke fra den gamle Bagsværd Kirke blev takket være Eske Toft fundet på en græsmark ved
Glumsø. Den blev transporteret hjem og står nu på Gladsaxe Kirkes areal indtil vi ved, hvad der videre skal ske
med den. Vi har søgt fondsmidler til en klokkestabel og vi håber at kunne få den sat på plads i 2019.

LOKALHISTORISK MUSEUM
Vi har i årets løb sammen med forvaltningen arbejdet for at finde et udstillingssted til effekter, som har en historie
at fortælle om kommunens fortid. En slags Lokalhistorisk Museum. Det har været en meget svær proces, men vi
fortsætter arbejdet og håber, at det bærer frugt.

BAGSVÆRDFORTET GENINDVIET
Det var en glædens dag, da vi sidste søndag i september kunne genindvie det nyrestaurerede Bagsværdfortet. Der
var mødt mange hundrede mennesker frem inklusive borgmesteren, der holdt en fin tale. Fortet fremstår imponerende med det flotte stormgitter, der er det eneste bevarede.

FOREDRAG
Foredragene har i år været fordelt over to steder. Gladsaxe Kirke spurgte, om vi ville være med i et samarbejde,
hvilket vi sagde ja tak til og det medførte tre foredrag i Laden. Samarbejdet med Hovedbiblioteket fortsætter på
bedste vis og vi er i løbende kontakt om at finde emner til nye foredrag.

ÅRBOGSUDLEVERINGEN
Årbogsudleveringen skal ikke glemmes. Det er efterhånden blevet et kæmpearrangement med omkring 400 feststemte medlemmer, der møder op for at få en snak med sidemanden og ønske bestyrelsen en glædelig jul. Vi er meget glade for denne tradition og det er jer, der bestemmer, hvor festlig den skal være.

TAK TIL BESTYRELSEN
Til slut skal rettes en stor tak til bestyrelsen, hvis medlemmer har gjort en kæmpe indsats i årets løb og en tak til jer,
der trofast møder frem til arrangementerne. Tak for ris og ros undervejs, så vi kan gøre det endnu bedre.

