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Generalforsamling onsdag den 4. marts 2020
Afholdt på Telefonfabrikken

Formanden Arne Fogt indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de 46 fremmødte medlemmer
(37 stemmeberettigede).
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 og som lå fremme på alle borde, hvorefter han kort omtalte de arrangementer, som havde fundet
sted i 2019. Han forklarede, hvordan foreningen sammen med biblioteket deles om opgaverne ved de
velbesøgte foredrag ligesom han glædede sig over de mange nye medlemmer, vi også i 2019 fik ved Gladsaxedagen.
Særligt nævnte han det vellykkede arbejde med at få den hjemvendte kirkeklokke på plads i klokkestablen, hvor den nu hænger smukt bag Gladsaxe Kirke.
- Det netop påbegyndte arbejde omkring Lokalhistorisk Samling nævnte formanden selvfølgelig også, ligesom han forklarede, hvorfor det ikke må hedde et museum (så træder nemlig en lang række regler i kraft,
som kommunen helst vil undgå).
- Vi havde ved indgangen til 2019 658 medlemmer og ved udgangen af året 640 medlemmer. Arne Fogt
kunne dog glæde sig over, at vi i 2018 fik 52 nye medlemmer.
- Dirigenten tilføjede til beretningen, at det vel var kendt, at Arne Fogt i 2019 fortjenstfuldt modtog kommunens kulturlederpris, men var for beskeden til selv at nævne det.
- Der var i øvrigt ingen bemærkninger til beretningen.
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Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab
- Kassereren Knud A. Jensen gennemgik for sidste gang det reviderede regnskab.
- Kassereren knyttede specielt nogle kommentarer til egenkapitalens størrelse, som han også tidligere har
gjort det. Han kunne med glæde fremhæve, at egenkapitalen nu ud fra en regnskabsmæssig vurdering har
en passende størrelse.
- Han kunne også glæde sig ove, at medlemmerne er omhyggelige med at betale deres kontingent. Kun 22
medlemmer har endnu ikke betalt kontingentet for 2020.
- Et medlem spurgte til, om det var konstateret, at bankbeholdningen var til stede? Revisor Mogens Larsen,
som overværede generalforsamlingen, kunne forsikre, at alt var i orden.
- Regnskabet blev herefter 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 dækkende hele husstanden, hvilket blev
vedtaget.
Pkt. 6
-

Valg af bestyrelse
Til ny kasserer blev valgt Christian Hansen.
Til bestyrelsen blev nyvalgt John Bøge, mens Flemming Bruun blev genvalgt.
Som suppleanter blev nyvalgt Ivan Klitte og Bjarne Dahlgaard.

Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant
- Revisor Ib Olsen blev genvalgt.
- Revisorsuppleant Sten Græse blev genvalgt.
Pkt. 8 Eventuelt
- Formanden takkede John Ejsing for hans fantastiske indsats for at kapre nye medlemmer på
Gladsaxedagen og overrakte ham blomster, vin m.m.
John Ejsing mindedes med glæde de mange gode timer med bestyrelsesarbejdet og ønskede foreningen
held og lykke i fremtiden.
- Herefter takkede formanden Knud A. Jensen for hans store indsats gennem 12 år som kasserer, hvor
foreningen har nydt godt af Knuds store regnskabsmæssige viden og erfaring. Også Knud fik overrakt
blomster, vin m.m.
Knud A. Jensen takkede for de smukke ord. Men især takke han alle medlemmerne, som det havde været
både en udfordring og en glæde at løse små som store problemer sammen med.
- Sidst var der vingave til nu tidligere suppleant Svend Breum, som takkede for fem gode år i bestyrelsen
ligesom han ønskede foreningen alt godt i fremtiden.
- Jens Mortensen fra bestyrelsen, som er tovholder i den netop etablere arbejdsgruppe omkring
Lokalhistorisk Samling på Grønnegården, fortalte kort om det indledende arbejde. Han nævnte bl.a., at
der er fokus på at afgrænse, hvilke emneområder, som man i første omgang til koncentrere sig om og at
det er besluttet kun at gå tilbage til år 1900. Og så har vi allerede fire effekter i samlingen.
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-

Et medlem efterlyste en tur med bådfarten, som tidligere er foretaget med succes. Formanden noterede
sig ønsket.

Dirigenten kunne herefter takke de fremmødte for god ro og orden og Arne Fogt takkede dirigenten for hans arbejde med et par flasker vin.
Referent
Flemming Bruun

Dirigent
Niels Bidstrup

I pausen var der kaffe og masser af kage til alle. Begge dele blev nydt med stor iver, mens tidligere redaktør Jørgen Olsen gjorde klar til sit indholdsrige og underholdende causeri om livet i Gladsaxe i 1980'erne ledsaget af billeder fra Gladsaxe Bladet og egne billeder. Vi fik bl.a. historier om storindustrier, som var startet på Søborg Hovedgade, som var den gade, Jørgen Olsen brugte som omdrejningspunkt i sin fortælling. Der skete så meget i de
år, at Jørgen Olsen kunne slutte af med at kunne konstatere, at det ikke blev fortællingen om 1980’erne, men blot
en bid af, hvad der skete i 1979 og 1980.

Den tidligere udsendte skriftlige beretning bringes på næste side!
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Der er blevet afholdt følgende arrangementer
Februar
To besøg hos NOVOZYMES i
Bagsværd
Marts
Teaterforestillingen ”Erhard mod
Monopolet” på Grønnemoseskole
April
Foredraget ”Modstand” i
samarbejde med Hovedbiblioteket
Maj
To besøg på Mosegaarden i
Værløse (en del af Furesø Museer)
August
Gladsaxedagen
September Foredraget ”Gladsaxes transiranske
jernbane” i samarbejde med
Hovedbiblioteket
September Befæstningsdagen på
Bagsværdfortet
Oktober
Foredrag med Rejsekongen på
Hovedbiblioteket
Oktober
Film om venskabsbyerne i
samarbejde med GIV i Bibliografen
December Årbogsudlevering på
Hovedbiblioteket
Den hjemvendte kirkeklokke
Udover at arrangere ovennævnte aktiviteter, har
bestyrelsen også haft travlt med andre ting. Den
største opgave var nok at få kirkeklokken fra
Bagsværds gamle kirke på plads. Vi synes selv, at
den er kommet til ære og værdighed i en flot,
måske lidt utraditionel klokkestabel på området
bag Gladsaxe Kirke. Der har været mange møder
med de implicerede parter og vi siger tak for
samarbejdet.
Lokalhistorisk museum
I mange år kæmpede Arne Hermann for at få et
lokalhistorisk museum. Det lykkedes ikke, men vi
tror, han ville være glad, hvis han nu kunne
erfare, at hans drøm er gået i opfyldelse. Nok
kalder vi det ikke et museum, men en samling,
men lad os ikke hænge os i det. Der har været
møder med forvaltningen og besigtigelser på
Grønnegården, som bliver stedet, hvor vi skal
være. En stor tak til forvaltningen for deres
imødekommenhed.

Nye kræfter til bestyrelsen
På generalforsamlingen til marts skal vi sige
farvel til to bestyrelsesmedlemmer, der efter
lang og tro tjeneste har valgt at sige stop. John
Ejsing har været med helt fra først i nullerne og
har ydet en utrættelig indsats ikke mindst med
at kapre nye medlemmer på Gladsaxedagen.
Den anden er Knud Jensen, der har været
kasserer i over ti år, hvor han har lavet et
fantastisk arbejde med at få regnskabet til at gå
op. En god kasserer er eftertragtet i alle
foreninger og vi er glade for, at vi har haft den
bedste.
En stor tak til jer for den store indsats, I har
gjort.
Lokalhistorie i børnehøjde
Udover at have holdt foredrag blandt vore ældre
medborgere, har formanden i årets løb været
ude på fire skoler og fortælle historien
om ”Grevinden af Bagsværd” for børn i 1. til 4.
klasse. Det har været spændende og der har
været stor interesse blandt børnene for at høre
denne utrolige historie fra det virkelige liv.
Sammen med Jens Mortensen har der været
rundvisninger på Bagsværdfortet for samme
klassetrin og også her er der dejligt at se den
begejstring, børnene lægger for dagen. Vi håber,
at samarbejder fortsætter i årene fremover.
Gladsaxe Kulturlederpris
Som toppen på kransekagen fik vores formand
overrakt Gladsaxe Kulturlederpris 2019 ved en
festlighed på Rådhuset. Det var et yderst fortjent
skulderklap til foreningen og formanden han har
fået den ros, der tilkommer.
Tak til bestyrelsen
Til slut vil vi gerne rose os selv lidt. Der er et
godt samarbejde i bestyrelsen og alle påtager sig
de opgaver, som kommer i årets løb. Vi glæder
os til at få nye kolleger i 2020 og håber, at de vil
falde godt tilrette blandt os.
Arne Fogt, Formand

