Referat af den ordinære generalforsamling 26. april 2006, kl. ca. 20.50 – 22
på Øregård Museum, Ørehøj alle 2
Ca. 50 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

0. Prolog
Efter at have budt velkommen sagde formanden Finn Holm-Jørgensen nogle mindeord om
foreningens nyligt afdøde æresmedlem, billedhuggeren Helen Schou, sluttende med et
øjebliks stilhed.
1. Valg af dirigent
Ole Olsen blev på bestyrelsens forslag valgt til dirigent. Generalforsamlingen blev erklæret
for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden
Formanden Finn Holm-Jørgensen aflagde beretningen for 2005/2006. Årsberetningen var
ikke udsendt forud for generalforsamlingen, som det ellers har været praksis, men den vil
naturligvis blive trykt i den næste Gentoftejournal, ligesom den plejer. Formanden sluttede
sit indlæg med en kort omtale af kommende arrangementer i maj og juni.
Beretningen affødte nogle kommentarer fra forsamlingen.
• Hasse Neerbek efterlyste et evt. foto fra arrangementet på Ordrup Kirkegård på
Kulturnatten. Ingen af de tilstedeværende kunne hjælpe, men bestyrelsen vil meget
gerne vide, hvis nogen skulle få kendskab til et sådant foto.
• Preben Due Thomsen havde en kommentar til foreningens forslag om anvendelsen af
den gamle politistation på Hellerupvej, idet han gjorde opmærksom på, at den
nuværende politistation (på Kildegårdsvej) også kunne blive en mulighed, idet den
forestående omstrukturering af landets politikredse vil betyde væsentligt færre
politistationer.
• Nogle spørgsmål vedr. arrangementsplaner for næste sæson blev henvist til besvarelse
under ’eventuelt’, hvor de vil blive refereret.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
3. Kassereren aflægger årsregnskab for 2005
Kassereren Hanne Tarp fremlagde regnskabet. Hun understregede, at de lave portoudgifter
skyldes, at bestyrelsesmedlemmer og enkelte alm. medlemmer hidtil har gjort et stort stykke
arbejde med at køre rundt og udbringe årbøger.
Der var ingen spørgsmål, og regnskabet blev herefter godkendt.

4. Kassereren fremlægger budget for 2006
Kassereren forelagde budgettet. Den forventede stigning i kontingentindtægter skyldes en
pæn medlemstilgang, i alt 38 nye medlemmer siden sidste generalforsamling. Foreningen
har nu i alt 330 medlemmer. Baggrunden for den budgetterede forøgelse af portoudgifterne
er, at vi forventer at sende næste årbog ud med posten, idet der har været nogen utilfredshed
blandt bestyrelsesmedlemmerne med den arbejdsbyrde, som de må påtage sig med
udbringningen af Gentoftejournalen.
Budgetgennemgangen affødte flere kommentarer.
• Helen Koskela spurgte, om man havde overvejet at sende medlemsbrevene ud pr.
e-mail. Bestyrelsen har dette under stadig overvejelse, men har hidtil skønnet, at
tiden måske ikke er helt moden til det. En del medlemmer har ikke e-mail, så
derfor må vi fortsat også tilbyde udsendelser med almindelig post, og det gør det
administrativt besværligt. Nogle tilkendegav fra salen, at de foretrak at få
udsendelser pr. post, selv om de havde adgang til e-mail.
• Niels Nørgaard spurgte, hvor mange eksemplarer, der vil blive trykt af
Gentoftejournalen. Niels Ulrik Kampmann Hansen besvarede som redaktør af
årbogen dette spørgsmål. Der er endnu ikke fastsat et eksemplartal, men det bliver
givet lavere end sidste år, da emnet ’kirkegårdene ’ er for specielt til, at vi kan
regne med lige så stort salg som i 2005.
Budgettet blev derefter taget til efterretning.
5. Vedtagelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser for 2007 blev vedtaget. Kontingentet er
således 200 kr. for enkeltmedlemmer, 250 kr. for par og 400 kr. for institutioner.
6. Valg af ny formand
Finn Holm-Jørgensen blev genvalgt med akklamation.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Niels Ulrik Kampmann Hansen, Hanne Tarp og Anette Giertsen. Alle blev
genvalgt.
Finn Holm-Jørgensen bekendtgjorde, at Inge Panduro, museumsinspektør på Øregaard, har
ønsket at udtræde af bestyrelsen, og der skal derfor vælges endnu et bestyrelsesmedlem. På
bestyrelsens forslag valgtes Michael Ørnø for 1 år.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
Der skal vælges 2 nye suppleanter, da den eneste siddende suppleant Hasse Neerbek ikke
ønsker genvalg. Bestyrelsen havde ingen kandidater at foreslå, men efterlyste interesserede
blandt de forsamlede. Hasse Neerbek bakkede op med en varm anbefaling af
bestyrelsesarbejdet. Niels Nørgaard og Karen Hoffmann blev herefter valgt.
Formanden takkede den afgående Hasse Neerbek for hans store indsats for foreningen, som
han var med til at stifte for 12 år siden. Han har siden siddet i bestyrelsen, de første år som

næstformand, og altid med et stort personligt engagement i lokalhistorien. Bestyrelsen
påskønnede hans indsats med en udnævnelse til ’overordentligt medlem’, en ærestitel som
nu afdøde Bent Ziegler, foreningens første formand, tidligere var indehaver af. Hasse
Neerbek kvitterede med en hjertelig tak for udnævnelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Niels Henrik Detlefsen ønskede ikke genvalg. På bestyrelsens forslag blev Kjeld Jægenø
valgt som revisor.
Hans Ulrik Gierulff blev genvalgt som revisorsuppleant
10. Indkomne forslag
Punktet udgik, da der ikke var indkommet nogen forslag.
11. Eventuelt
• Som svar på et spørgsmål fremsat efter beretningen vedr. fremtidige
arrangementer gjorde Finn Holm-Jørgensen kort rede for bestyrelsens foreløbige
planer for efteråret 2006 og foråret 2007. Han tog forbehold for evt. ændringer,
idet han understregede, at bestyrelsen endnu var i et tidligt stadium af
planlægningen.
• Helen Koskela spurgte, om besøget på Christiansholm ville blive gentaget. Finn
Holm-Jørgensen svarede, at det bestemt var noget, som bestyrelsen håbede på at
kunne gentage om nogle år.
• Hasse Neerbek foreslog bestyrelsen at arrangere en tur med hestevogn fra
Vangede til Øregaard ad de gamle veje.
• Preben Due Thomsen brændte inde med et indlæg om Dessau, fordi klokken
nærmede sig 22 - deadline for ophold på Øregaard . Det har vi til gode en anden
gang.
• Margaret Ward ønskede at vide, hvor man kunne henvende sig med forslag, og
blev henvist til formanden Finn Holm-Jørgensen.
Generalforsamlingen sluttede således - lidt stakåndet – ca. kl. 22.

Hellerup, 10. maj 2006
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