Referat af generalforsamling torsdag, den 20. april 2017 kl. 19.00
på KORSAGERGÅRD, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
Niels Jørgensen blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år – 2016.

Kære medlemmer!
Vores forening har haft en tilbagegang i medlemstallet i 2016. Ved udgangen af året var der
85 medlemmer mod 90 ved udgangen af 2015. Det er naturligvis beklageligt. Et medlem er
afgået ved døden. 1 medlem har meldt sig ud på grund af alder. 1 medlem har meldt sig ud
på grund af flytning til en anden kommune. 3 medlemmer der er slettet grundet
manglende betaling af kontingent. Vi har dog også fået 1 nyt medlem i 2016.
Hvad er der så sket i foreningen i 2016?
Vi har udsendt /omdelt 4 medlemsinformationer i løbet af året – numrene 54, 55, 56 og 57.
De kan alle ses på vores hjemmeside.
Vores interessegruppe for slægtsforskning mødes fortsat på Højrupgård en onsdag aften i
hver måned, dog ikke i månederne juni, juli og august. Der deltager mellem 4 og 8 personer
til disse møder. Vi kan sagtens være lidt flere, så er man slægtsforsker, eller overvejer man
at blive det, ja, så er man meget velkommen hos os. Der er ofte hjælp at få.
Vort første arrangement i 2016 var mandag d. 29. februar hvor vi besøgte Høje Tåstrup
gamle kirke. Interessant aften med en god rundviser. 25 medlemmer deltog.
Den ordinære generalforsamling blev afholdt på Korsagergård torsdag d. 14. april. Her
deltog 51 medlemmer, hvilket var meget tilfredsstillende. Inden vi afholdt
generalforsamlingen orienterede Mogens Kallesø om vort filmprojekt på optagelse af 7
kortfilm om Vallensbæk i 2016. På daværende tidspunkt var vi godt i gang med optagelse
af den første kortfilm om ”Erhverv” i Vallensbæk.
Lørdag d. 7. maj var vi 20 medlemmer, med medbragt madkurv, der var til forårsmarked i
Middelalderlandsbyen i Brøndby. For flere af os var dette vort første besøg. Så tæt på, og så
alligevel ukendt for mange. Vi havde nogle fornøjelige timer.
Efter aftale med Vallensbæk Bibliotek havde vi en byvandring i Vallensbæk Landsby
søndag d.22. maj. Der deltog omkring 60 personer der blev guidet igennem landsbyen af
Hans Christensen, Benny Mortensen og jeg selv. Vallensbæk Kommune sørgede for
drikkevarer i form af ½ flaske vand pr. deltager.
I andet halvår af 2016 havde vi udover vore slægtsforsknings møder 2 andre
arrangementer.

Søndag d. 11. september havde vi arrangeret et besøg i Ejbybunkeren på Vest Volden. Det
var ikke noget tilløbsstykke, kun 10 personer deltog. Efter besøget gav flere udtryk for,
inklusiv jeg selv, at besøget var lidt af en skuffelse. Vi havde forventet noget mere.
Årets sidste arrangement var vores årlige æbleskiveaften der blev afholdt onsdag d. 16.
november 2016 på Højrupgård. Vi plejer at være mellem 25 og 30 personer til dette
arrangement, men denne gang var vi 32. Vi havde fået overspillet til DVD, 9 gamle småfilm
som vi havde overtaget fra Vallensbæk Biblioteks arkiv. De var ganske morsomme, og flere
af aftenens deltagere var så heldige at de så både bekendte og familiemedlemmer. Nogle af
disse småfilm har vores webmaster fået langt ind på vores hjemmeside.
I 2015 besluttede vi på et bestyrelsesmøde, at undersøge mulighederne for at få optaget en
ny og opdateret film om Vallensbæk. Det skulle gerne være en opfølgning af den film som
tidligere borgmester Poul Hansen fik lavet i 1970’erne. Ingen af os i bestyrelsen er
filmfotografer, hvorfor vi besluttede at vi ville kontakte vores lokale forening
fotoakrobaterne, for at høre om det var noget de kunne hjælpe os med. Det ville den
daværende formand Mogens Kallesø gerne hjælpe os med. Det blev i orienteret om på
sidste års generalforsamling. Det er jo ikke et projekt der er gratis, og det regnskab der blev
fremlagt sidste år, viste at vi havde haft et underskud i 2015. Årsagen var, at vi havde
afholdt udgifter på kr. 4.600,- til dette filmprojekt inden vi fik det lovede tilskud fra
Vallensbæk Kommune og tilskud fra 3 erhvervsvirksomheder. Disse tilskud på i alt kr.
45.000 har vi fået i løbet af 2016. I løbet af 2016 har vi fået færdiggjort 3 af de i alt 7 kortfilm.
Vi har naturligvis ikke brugt alle pengene endnu, hvilket også er årsagen til at vi i dag kan
vise et stort overskud på vort 2016 regnskab. Vi har i 2016 brugt kr. 24.503,09 på kortfilm
projektet, så med udgangen af 2016 har vi stadig kr. 15.896,91 til rådighed. Vores aktuelle
forventning er, at vi kan få optaget yderligere 3 kortfilm inden indeværende års udgang, og
at vi klarer det med de penge vi stadig har til rådighed. Kortfilm nr. 7 er vi klar over, at vi
ikke når i år. Den skal laves i fællesskab med Vallensbæk Kommune, og kommunens
ønsker til denne film kender vi endnu ikke.
Vi har modtaget mange rosende ord, bl.a. fra Vallensbæk Kommune ved Borgmester og
kommunaldirektør for de første 3 film. Alle 3 film kan ses på YouTube.
Min forventning og håb er, at vi ved vores årlige æbleskiveaften i november i år kan vise 6
færdige kortfilm.
Vi har haft et meget fint samarbejde med Mogens Kallesø. Han har brugt mange timer på
de mange filmoptagelser der allerede er foretaget, og der venter fortsat mange timers
arbejde i 2017. Fra min side en stor tak til Mogens Kallesø, uden ham kunne vi ikke
gennemføre dette projekt.
I 2016 blev det besluttet, og det var ikke os, at databasen ”danskebilleder” skulle
nedlægges. Det var vi bestemt ikke glade for, for hvad skulle vi så gøre ved de cirka 1300
billeder vi havde liggende i denne offentlige database? En af mulighederne var at få alle
billederne overført til det der nu hedder ”arkiv.dk”. Det er en offentlig database. Det er
ikke noget man bare lige kan gøre. Det kræver medlemskab af SLA = Sammenslutningen af
Lokalarkiver, og det er for en forening som os ikke helt gratis. Vores sekretær Hans
Christensen har arbejdet ganske meget for at få fundet en løsning, og det er lykkedes. Vi

har fået overtalt Vallensbæk Kommune til at afholde omkostningerne ved dette
medlemskab. Alle vores billeder, som faktisk er Vallensbæk Kommunes ejendom, er
overført til arkiv.dk. Nu skal vi bare lære at bruge det. Hans Christensen har jo for lidt
siden givet en demonstration.
Medlemskabet af SLA betyder, at vi bl.a. skal have vores vedtægter korrigeret og justeret.
Vi har fra SLA modtaget det forslag til justerede vedtægter som er udsendt. Det håber vi i
bestyrelsen, at vi kan få vedtaget i dag.
Vores webmaster Eli Hagerup har som i alle de foregående år sørget for at holde vores
hjemmeside opdateret. Det er der ligesom ingen af os andre der har ret meget forstand på.
Vores sekretær Hans Christensen har på Facebook oprettet gruppen Vallensbæk Nostalgi.
Her må der lægges billeder og oplysninger om Vallensbæk. Kravet er, at alt skal være
mindst 10 år gammelt. Det er der mange der har benyttet sig af, og der er i dag over 500
mennesker der er tilsluttet denne gruppe. Gruppen administreres nu udover af Hans
Christensen også af vort bestyrelsesmedlem Jan Eriksen. Er man på Facebook, så vil jeg da
anbefale, at man tilslutter sig Vallensbæk Nostalgi. Der er indtil nu blevet lagt mange
interessante billeder ind fra og om Vallensbæk, og der er kommet mange både fine og
morsomme kommentarer.
Fra min side skal der lyde en tak til de medlemmer der har været os til hjælp i årets løb bl.a.
de der er med i vores kortfilm gruppe, og som stadig hjælper til. Også en tak til mine
bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i 2016.
Hermed overgiver jeg beretningen til Jeres godkendelse.

Beretningen blev godkendt.
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastlæggelse af kontingentsatser for det kommende regnskabsår (2018).
Uændrede kontingentsatser blev vedtaget.
6. Bestyrelsen fremlagde forsalg om opdatering af foreningens vedtægter.
Årsagen er omlægningen af vores billedsamling fra danskebilleder.dk til arkiv.dk.
Forslaget blev vedtaget.
7. Valg af formand og bestyrelse.
Valg af formand: Ingolf Mathiesen blev genvalgt.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Lars Emborg Jensen, Jørgen Wenning og Benny
Mortensen blev genvalgt.
8. Valg af bestyrelsessuppleant: Henriette Tromborg blev genvalgt.
9. Valg af en revisor og revisorsuppleant.
På valg var: Revisor Hans Christian Petersen og revisorsuppleant Anette Eriksen.
Begge blev genvalgt.
10.
Eventuelt.
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.

Referent: Hans Christensen

