LOKALHISTORISK FORENING for Gentofte Kommune

Referat af den ordinære generalforsamling 26. april 2007, kl. ca. 20.30 – 22
på Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, lærerværelset

1. Valg af dirigent.
Advokat Ole Olsen blev på bestyrelsens forslag valgt som dirigent. Han fastslog, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden
Finn Holm-Jørgensen aflagde beretningen for 2006/2007. Formanden sluttede sit indlæg med nogle
mindeord om Svend Aage Mørkvig, som døde for nylig. Han var forfatter til flere lokalhistoriske bøger
og mangeårigt medlem af vores forening. Herefter blev beretningen godkendt
3. Kassereren aflægger årsregnskab for 2006
Hanne Tarp fremlagde regnskabet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet for 2006, som blev
godkendt.
4. Kassereren fremlægger budget for 2007
Hanne Tarp fremlagde budgettet. Finn Holm-Jørgensen kom med nogle supplerende bemærkninger
vedr. foreningens planlagte aktiviteter i resten af 2007. Han fremhævede, at vi stræber efter, at årbogen
skal udkomme hvert år, men at det bliver stedse vanskeligere at finde nye velegnede emneområder. Det
er endvidere et meget stort arbejde, der hver gang lægges i redaktionen. Bestyrelsen kan derfor ikke
garantere, at den vil udkomme hvert år. Herefter blev budgettet taget til efterretning.
5. Vedtagelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser for 2008: 200 for enkeltpersoner, 250 kr. for par og
400 kr. for institutioner – blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Harriet Tranum-Jensen, Lene Fordsmand og Michael Ørnø, som alle blev genvalgt.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Niels Nørgaard og Karen Hoffmann blev begge genvalgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Keld Jægenø og Hans Ulrik Gierulff blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag
Punktet udgik, da der ikke var indkommet nogen forslag.
10.Eventuelt
•Ole Thomsen opfordrede foreningen til at rette henvendelse til kommunen ang. Holbøll-monumentet
på Charlottenlund Stationsplads, som er overmalet med graffiti. I det hele taget mente han, at
kommunen burde gøre mere ud af vedligeholdelse af monumenter og alm. renholdelse af gader og
veje. Der var stor tilslutning fra forsamlingen til hans opfordring, og Finn Holm-Jørgensen lovede at
bestyrelsen ville tage sig af det og lade opfordringen gå videre til kommunens ’Park og Vej’-afdeling.

•På vegne af Anette Giertsen, som ikke kunne være til stede, slog Finn Holm-Jørgensen et slag for den
gamle eg ved Skovgårdsskolen, som er truet af fældning p.g.a. ombygning af skolen. Den er et minde
om den gamle Skovgård, som i en epoke var et kulturelt samlingssted af national betydning.

•Finn Holm-Jørgensen gjorde opmærksom på en tur i Gammelmosen arrangeret af Københavns
Universitet søndag d. 29.4. kl. 11. Området er normalt helt lukket for offentligheden.

•Tove Halling Andersen stillede et par spørgsmål til Ole Olsen. For det første, hvad der var blevet af

den berømte kunstsamling? Ole Olesen oplyste, at den var solgt på auktion, og at han
stadig havde auktionskataloget. Det andet spørgsmål drejede sig om muligheden for at se det omtalte
familiegravsted i gravhøjen i Odsherred. Hertil svarede Ole Olsen, at det ikke er åbent for
offentligheden, men han åbnede mulighed for en privat arrangeret fremvisning evt. på foreningens
foranledning.

•Johnny Rinds spurgte, om bestyrelsen havde overvejet at udgive Gentofte Journalen i en mere

beskeden form og udstyr. Hertil svarede Finn Holm-Jørgensen, at problemet med den årlige udgivelse
mere var af arbejdsmæssig end af økonomisk art.

•Johnny Broman havde megen ros til Gentofte Journalen. Han foreslog at reklamere for bøgerne i en
annonce eller en artikel i de forskellige grundejerforeningers blade.

•Tove Aller genoptog et par af de tidligere nævnte spørgsmål. Hun mente, at der blev gjort alt for lidt

for at renholde kommunen og nævnte Brandts Have som et af de steder, hvor det er værst. Hun
sluttede også op om bevaringen af Skovgårdens egetræ. Hun opfordrede bestyrelsen til at tage disse
problemer op med borgmesteren. Finn Holm-Jørgensen gjorde opmærksom, at der var dannet en
forening af ’Brandts Haves Venner’, som må formodes at gøre noget for forholdene der. Med hensyn
til den manglende renholdelse, mente han - som tidligere udtalt – at det i første omgang var bedre at
tage de konkrete sager op med de kommunale myndigheder (i dette tilfælde ’Park- og Vej) frem for
med borgmesteren.

•Connie Thomsen udtrykte bekymring for Forstbotanisk Haves fremtid. Finn Holm-Jørgensen udtalte,
at der ikke var nogen trusler mod havens eksistens. Området er forpagtet af Statsskovvæsenet, og der
er fastlagt en bebyggelsesprocent på 10, så der er ingen kommerciel interesse.

Der var 70 deltagere i generalforsamlingen, som sluttede kl. 22.
Hellerup, 7. juni 2007
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