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Formanden Arne Fogt indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de 36 fremmødte medlemmer 

(33 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. 

 

Pkt. 2 Aflæggelse af beretning 

- Formanden Arne Fogt indledte med at henvise til den skriftlige beretning, som er udsendt til alle medlem-

mer. AF afstod fra at læse den skriftlige beretning op. I stedet gav han et kort resumé over afholdte arran-

gementer, hvoraf nogle var blevet udskudt indtil flere gange på grund af coronaepidemien. 

- AF oplyste, at foreningen pr. 31. december 2020 havde 652 medlemmer. I årets løb var der tilgang af 42 

medlemmer, mens 23 medlemmer forlod foreningen. AF opfordrede de fremmødte til at skaffe nye med-

lemmer. 

- Der var i ingen bemærkninger til beretningen. 

 

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab 

- Kassereren Christian Hansen gennemgik det reviderede regnskab. 

- Det af formanden allerede oplyste medlemstal blev efterlyst af Andy Lykke Hansen, som ønskede at 

kunne efterregne kontingentsummen, hvilket dog ikke umiddelbart kan lade sig gøre, da nye medlemmer 

i årets sidste halvdel betaler mindre kontingent og æresmedlemmer slet ikke betaler kontingent. Samme 

medlem spurgte, om der var nogle, som havde set pengene (foreningens formue)? Revisionen oplyste, at 

alt er i orden. 

- Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

  

Pkt. 4 Behandling af forslag 

- Der var ikke modtaget forslag. 
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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 

- Formanden Arne Fogt blev genvalgt. 

- Til bestyrelsen blev genvalgt Jens Mortensen, Lejla Thorslund og Robert Baldorf. 

- Som suppleanter blev genvalgt Ivan Klitte og Bjarne Dahlgaard. 

 

Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant 

- Revisor Mogens Larsen blev genvalgt. 

- Revisorsuppleant Sten Græse  blev genvalgt. 

 

Pkt. 8 Eventuelt 

- Andy Lykke Hansen efterlyste en tur med bådfarten. Formanden noterede sig ønsket. 

 

Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet. 

  

 Referent Dirigent 

 Flemming Bruun Niels Bidstrup 

 

 
 

Efter generalforsamlingen blev der ikke som lovet serveret kaffe og kage. Til gengæld var der mulighed for at 

hente en øl eller vand i den tilstødende café. 

Mogens Houman, tidlige flyveleder og pilot fortalte herefter historien om Værløse Tårn og flyvekontrol, men også 

om livet i flyvevåbnet. Mogens Houman var på arbejde i tårnet, da det åbnede i september 1979, og han sad i 

baggrunden og kneb en tåre, da hans kollega ved midnat den 31. marts 2004 lukkede tårnet ned.

 
 

Den tidligere udsendte skriftlige beretning bringes på næste side! 
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ET MÆRKELIGT ÅR  

2020 var et mærkeligt år med restriktioner, som gik hårdt ud over det frivillige foreningsliv i Danmark. Mange for-

eninger mistede budgetteret indtægt og oplevede tilbagegang i medlemstallet grundet udmeldinger og manglen-

de tilgang af nye medlemmer. Da foreningens økonomi ikke er baseret på indtægter ved arrangementerne, er vi 

ikke blevet ramt på den front. Vi har tilmed kunnet byde velkommen til nye medlemmer også i 2020. 

 

AFLYSNINGER  

Med de aflysninger, vi måtte gennemføre, fik medlemmerne mindre ud af medlemskabet end normalt. Dette kom-

penserede vi for ved at forære vores 2021-kalender til de medlemmer, som selv hentede årbogen 5. december 

samt ved at sende årbogen portofrit til de medlemmer, som valgte ikke at hente bogen eller som var forhindret i 

at hente den. 

 

BOGGAVE TIL OMSORGSCENTRENE   

Restriktionerne under pandemiens første bølge gik især ud over plejehjemsbeboerne, som mistede kontakten til 

deres pårørende. Bestyrelsen valgte i den situation at forære kommunens omsorgscentre et pænt antal af bø-

gerne ”Hermanns Hjørner”, hvilket blev en velkommen forandring for beboerne, da der i ”Hermanns Hjørner” 

både er læsestof og mange billeder, som vækker minderne til live. 

 

GENERALFORSAMLINGEN  

Modsat mange andre foreninger nåede vi at få gennemført generalforsamlingen, inden samfundet lukkede. To 

mangeårige medlemmer af bestyrelsen havde valgt at stoppe. Tidligere næstformand John Ejsing, som gennem 

årene kaprede mange nye medlemmer på Gladsaxedagen og vores kasserer Knud Jensen, som år efter år frem-

lagde et regnskab, hvor ikke et komma stod forkert. De fik begge stor ros og tak for deres indsats for foreningen. 

Efter generalforsamlingen fortalte Jørgen Olsen underholdende og medrivende om virksomheder, som levede de-

res første tid på Søborg Hovedgade. Han nævnte virksomheder, som i dag er så store, at de er dominerende på 

verdensmarkedet. Ja, en enkelt producerer nu maskiner til andre, som så laver de dimser, de tidligere selv lavede. 

RUNDT I BAGSVÆRD Inden anden bølge af corona skyllede ind over landet viste Jens Mortensen rundt i Bagsværd 

den 29. august. Undervejs på rundvisningen, hvor vi var ”sammen på afstand”, blev det tydeligt, at Jens Mortensen 

ved mere om Bagsværd end de fleste. Det blev til en eftermiddag med mange fortællinger om pladser, huse, pa-

læer, stationer, genforeningssten og skæbner i bydelen. Og truslerne om voldsomt regnvejr holdt heldigvis ikke 

stik. 

 

TUR TIL SPORVEJSMUSEET  

Også busturen til Sporvejsmuseet i Skjoldenæsholm blev gennemført den 19. september – med mundbind til alle i 

bussen. Alle fik vist set modellen af museets nyerhvervelse, nemlig en letbanevogn i naturlig størrelse. Der var 

endvidere meget nyt at se på museet. Der var kommet en ny, stor hal med busser og så ikke mindst museumsga-

den med en række forretninger fra dengang, man satte en ære i vinduesudstillinger. Det smukke efterårsvejr 

gjorde turen endnu bedre. 

 

ÅBENT HUS PÅ BAGSVÆRDFORTET  

Det årlige arrangement på Bag-sværdfortet den sidste søndag i september, i år den 27. september, blev gennem-

ført med visse ændringer. F.eks. måtte vi undvære den populære kaffevogn. Til gengæld mødte medlemmerne her 

for første gang de nye, meget informative plancher, som vi har fået lavet med venlig økonomiske støtte fra 
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Gladsaxe kommune. Indeklimaet på fortet tillader desværre ikke, at plancherne opbevares permanent på stedet. 

Tak til Jens Mortensen som primus motor og Flemming Bruun for det flotte arbejde.  

 

POLITIET I ARBEJDE  

Under iagttagelse af alle retningslinjer for afholdelse af møder kunne vi den 16. november byde velkommen til 

tidligere drabschef Jens Møller Jensen og til 80 medlemmer på Hovedbiblioteket, som alle med iver lyttede til, 

hvad den gamle bagsværddreng kunne berette om politiets arbejde bag kulisserne. 

 

ÅRBOGSUDLEVERINGEN  

Udleveringen af Årbog 2021 var en logistisk udfordring for den samlede bestyrelse og medlemmerne, som eksem-

plarisk fulgte de anvisninger, vi havde sendt ud forinden. Alle medlemmer, som hentede årbogen fik som beløn-

ning foreningens 2021 kalender. Cirka 300 årbøger blev udleveret. Årbogen kunne byde på fem indholdsrige artik-

ler:  ”Indlemmelsen, der gik i vasken”, ”Søborg Møbelfabrik – En saga blot”, ”Observatoriet på Gladsaxe 

Skole”, ”Berømte sognepræster i Gladsaxe” og ”Året, hvor der kun blev 85 % jul i Søborg”.  

Endnu engang tak til makkerparret Jens Mortensen og Flemming Bruun, som står bag både årbog og kalender. 

På trods af omstændighederne var det en festlig dag for bestyrelsen, men vi håber alligevel på, at vi næste år kan 

vende tilbage til den traditionelle reception. 

 

SAMARBEJDET MED DANBOLIG  

Vor mangeårige samarbejdspartner Danbolig har valgt at opsige samarbejdet. Vi siger tak for de gode år, vi havde 

og alle de nye medlemmer, som det gav. 

 

GRØNNEGÅRDEN  

Arbejdsgruppen, der skal indrette Grønnegården, er i fuld sving med at planlægge form og indhold. Der er købt 

reoler til opbevaring og persienner er sat op til beskyttelse mod sollyset. Reolerne blev suppleret med flotte skabe 

med mere fra Lopperne, der er lukket ned på Grønnegården for at flytte til Telefonfabrikken. Der er allerede mod-

taget flere effekter, men inden vi for alvor modtager effekter, skal vi have lagt sidste hånd på vores registreringssy-

stem. Vi håber at kunne holde åbent hus i foråret 2021. 

En helt særlig donation fik vi i forbindelse med lukningen af Lyra Musik efter Per Lykke Bræmers død. Vi fik en ori-

ginal disk og en række andre effekter. Vi siger stor tak til arvingerne for deres gavmildhed. 

Vi siger også tak til kommunen, som vi har et godt samarbejde med. De økonomiske tilskud er uundværlige for vor 

årlige drift. 

 

TAK TIL BESTYRELSEN  

Tak til alle i bestyrelsen for den store vilje til altid at yde en ekstra indsats som ved åbent hus på Bagsværdfortet og 

udlevering af årbogen. En særlig tak til Robert Baldorf for det store arbejde med at holde styr på tilmeldingerne til 

arrangementerne. Tak for det gode samarbejde. 

 

Arne Fogt, formand

 


