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Generalforsamling tirsdag den 8. marts 2022 

Afholdt på Telefonfabrikken 

 

 
 

Formanden Arne Fogt indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de usædvanligt mange fremmød-

te medlemmer (50-60 fremmødte).  

 

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 med-

lemmer. AF afstod fra at læse den skriftlige beretning op og uddybede i stedet nogle af punkterne. 

- AF glædede sig over, at foreningen på trods af coronaepidemien har formået at fastholde medlemstallet, 

mens andre foreninger har lidt store tilbageslag. 

- Befæstningsdagen blev en ægte festdag godt hjulpet af Gladsaxefortets Venner, som er hjemløse på 

grund af vandskade på Gladsaxefortet. 

- Vi har sagt farvel til Eva Molin efter 27 år og velkommen til ny arkivar Maria Kræmer Hansen. 

- Pia Skou, som også var til stede ved generalforsamlingen, er ny formand for det nyoprettede Kulturud-

valg. AF bød hende velkommen på posten og håbede på et godt samarbejde. 

- AF ærgrede sig over, at ejerforeningen i pågældende ejendom har sagt nej til renovering af gavlreklamen 

for Franks Radio. 

- Desværre bliver alt for mange tilmeldte væk fra vores arrangementer uden at melde afbud. Dermed kan vi 

ikke give pladsen til medlemmer på venteliste. AF opfordrede til bedre social adfærd. 

- AF rundede af med at takke bestyrelsen for dens store arbejde. 

- Svend Breum spurgte til gavlreklamen, hvortil AF blot kunne gentage, at ejerforeningen ikke ønsker den. 

- Derudover var der ingen bemærkninger til beretningen, som forsamlingen godkendte. 
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Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab 

- Kassereren Christian Hansen gennemgik det reviderede regnskab. 

- CH nævnte de store poster i regnskabet og forklarede underskuddet, som skyldtes jubilæumsaktiviteter. 

Underskuddet var helt som budgetteret. 

- 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 

- Kassereren Christian Hansen blev genvalgt. 

- Til bestyrelsen blev genvalgt Flemming Bruun og John Bøge. 

- Som suppleanter blev genvalgt 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 

- Ingen bemærkninger. 

 

Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet. 

  

 Referent Dirigent 

 Flemming Bruun Niels Bidstrup 

 

 
 

Efter generalforsamlingen gav arkivar Maria Kræmer Hansen en god gennemgang af Gladsaxe Byarkiv med særlig 

vægt på Lokalhistorisk Arkiv. Hun kom især ind på, hvad arkivet kan tilbyde borgerne. 

I forbifarten nævnte hun også, at arkivets mærkelige sneglelogo er blevet udskiftet. Ingen vil vist savne sneglen. 

 
 

Den tidligere udsendte skriftlige beretning bringes på næste side! 
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Beretning 2021 
 

 for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening 
  

Året startede i coronaens tegn, og derfor blev det et amputeret forårsprogram, hvor vi dog nåede at få 
generalforsamlingen gennemført. Ellers så årets program således ud: 

Maj: Foredrag med Ole Ritter og Flemming Enevold 
Juni:  Generalforsamling 
August:  Åbent hus på Grønnegården 
September:  Besøg på Teknisk Skole 
September:  Befæstningsdagen 
Oktober:  80-års jubilæum 
Oktober/november:  Foredrag om pastor P. E. Mathiesen af Roar Lavik 
December:  Årbogsudlevering 

Der skal knyttes kommentarer til nogle af arrangementerne.  

I år holdt vi Befæstningsdagen sammen med vore venner på Gladsaxefortet. De var blevet hjemløse grundet 
vandskade på Gladsaxefortet, og jeg må sige, at det gav dagen et løft. Der kom endnu flere tilskuere end 
sædvanligt, så vi håber, at vi kan lave et samarbejde igen i 2022. 

Jubilæet gik over al forventning. Masser af medlemmer kom forbi for at hente den smukke TRAP-Gladsaxebog, 
som var vores gave til medlemmerne. Der blev spist og drukket og ikke mindst snakket. Tak for de flotte taler. 

Gladsaxedagen blev igen aflyst. Den er normalt en stor festdag, hvor vi kan vise os frem og kapre nye medlemmer. 
I stedet var vi to gange i Mørkhøj. Den ene gang til et arrangement ved Blågård Gymnasium, hvor alle kunne 
komme med input til, hvad dette sted skal bruges til. Så var vi til Mørkhøj Byfest ved Mørkhøj Skole. Begge steder 
godt besøgt og vi fik mange nye medlemmer. Men Gladsaxedagen er at foretrække. 

Der har været stor aktivitet på Grønnegården. Arbejdsgruppen har haft meget travlt med at registrere alt det 
indsamlede materiale. Et kæmpearbejde, som bestyrelsen sætter stor pris på. Stor tak til jer! 

Efter 27 år sluttede samarbejdet med Eva Molin på Byarkivet. Hun havde valgt at finde nye græsgange. Herfra skal 
det siges tak for årene og den viden, som vi har kunne trække ud af dig. Samtidig vil jeg byde velkommen til Maria 
Kræmer Storm Hansen, der er Evas afløser i arkivet. Jeg er sikker på, at samarbejdet vil fungere fint. 

Et andet samarbejde er ligeledes ophørt. Efter byrådsvalget blev posten som formand for KFIU (Kultur-, fritids– og 
idrætsudvalget) besat af to personer, da udvalget blev det op i to. Tak til Katrine Skov, som i mange år har været 
lydhør, når vi har fremsat ideer og forslag og velkommen til Pia Skou, der overtager formandsposten i det 
nyoprettede Kulturudvalg. 

Vi har prøvet at få en af de sidste gavlreklamer bevaret for eftertiden. Den befinder sig på Bagsværd Hovedgade 
skråt overfor Bagsværd Kirke. Desværre var ejerforeningen ikke indstillet på dette, så i stedet ender det med, at 
den bliver overgroet af efeu. Dermed forsvinder endnu et lokalhistorisk levn og vel nok det sidste synlige spor af 
Franks Radio. 

Så en lille bøn. De fleste af vore arrangementer er gratis. Derfor er det vigtigt, at I melder fra, hvis I bliver 
forhindret i at møde op. Den ene ting er, at hvis du ikke melder afbud, er der nogen på ventelisten, der ikke 
kommer med, og det er synd. Den anden ting er, at vi køber kaffe, kage etc. efter, hvor mange tilmeldte der er. De 
sidste par gange har vi haft meget brød tilbage, hvilket er synd. 

Året sluttede af med årbogsudleveringen. Igen i år et tilløbsstykke med over 300 deltagere, og vi fik udsolgt af 
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mange af vore bøger. Tak til alle for at I møder frem og gør dagene festlige og tak til bestyrelsen for det store 
arbejde. To store arrangementer på et år er hårdt, men når de så lykkes, er glæden dobbelt stor. 

En stor tak til alle i bestyrelsen for det kæmpearbejde, der bliver gjort. Også en stor tak til forvaltningen for støtte i 
årets løb. 
  

 

Arne Fogt, formand

 


