Referat nr. 179

Referat af Generalforsamlingen
tirsdag den 10 marts 2020, kl. 19.00 på Bredekærgård
11.marts 2020
Referent: Preben Kok

Der deltog ca.70 medlemmer i generalforsamlingen.
Formanden bød velkommen og konstaterede at der var lidt færre deltager en der plejer, hvilket nok skyldes situationen
omkring Coronavirus. Bestyrelsen har fundet det forsvarligt at gennemføre generalforsamlingen bl.a. ved at sprede
placeringen af deltagerne og desuden er der håndsprit mv. til rådighed.
1.
Valg af dirigent
Stig Nielsen blev valgt som dirigent.
Dirigenten bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i:
Medlemsbladet februar 2020 og på foreningens hjemmeside.
2.
Formandens beretning
Steen Skovhus aflagde bestyrelsens beretning:
Det forgangne år har nok været lidt af et jubelår, selvom man selvfølgelig skal passe på med de store ord, for det kan,
som bekendt, sagtens hævne sig næste år.
Allerførst og uden for beretningen, vil jeg takke bestyrelsen for at indstille mig til foreningslederprisen og politikerne,
for at pege på mig blandt de mange dygtige foreningsmennesker vi har i kommunen - Tak alle sammen. Det havde jeg
ikke lige set komme - og mig bekendt er det en af de få gange, hvor bestyrelsen er gået mig bag ryggen.
Foreningsåret har været et godt år, de dage vi har haft arrangementer har solen vist sig fra den venlige side og aldrig
før, har vi været involveret i så mange, hvilket også vores regnskab viser.
Vi er blevet en helt naturlig samarbejdspartner for kommunale arrangementer på og omkring Bredekærgård;
Læmmedag, Naturskolearrangementer, forårsfest, sommerjazz, Grøn Ishøj, julestue og nu også til Kulturiums
teateraftener på gården.
Det forgangne år har på alle måder stået i samarbejdet og netværksdannelsens tegn.
Vi har fået opbygget et godt samarbejde med Thorsbro Museumsforening, hvor vi bl.a. deltog på Vandværkets dag
med en historisk udstilling om Torslunde.
Vi har været indbudt til at fortælle om vores forening på “Dansk Lokalhistorisk Forenings” årsmøde. I kommunalt
regi, er samarbejdet blevet tættere med både Kulturium, Bredekærgård Kulturelt Udvalg samt Kultur- og fritidscentret.
En udvikling vi også i fremtiden skal prioritere. Det er meget vigtigt for en forening som vores, at vi hele tiden
arbejder på at vise os frem, og at vi vedbliver at være det naturlige valg som samarbejdspartner.
Kun gennem de indtægter vi skaber på arrangementerne, kan vi blive ved med at investere i og udvikle vores
arrangement i Ishøj Lokalarkiv, fortsætte de mange medlemsarrangementer på det høje niveau vi har. Vores bustur til
Nyborg med besøg på Borgmestergården, byvandring, middag på Nyborg Vold og ikke mindst Nyborg Voldspil med
forestillingen Frøken Nitouche – var en succes.
Det samme var vores foredrag, sommertur, Mortens aften, Gule ærter, også de mere åbne af slagsen juletræ, fastelavn
osv.
Men en så positiv udvikling kommer ikke af sig selv, heller ikke fordi foreningen har en god bestyrelse - og det har vi.
Nej denne positive udvikling bygger på en stor aktiv frivilligskare, som beredvilligt stiller op, når der bliver kaldt. Det
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er foreningens aktive, og ikke mindst er det foreningens mange medlemmer der tegner billedet, hvis vi i bestyrelsen
ikke havde denne store opbakning i dagligdagen, ville en nok så god bestyrelse ikke kunne udrette alt det, vi som
forening kan. - tak for det.
Blandt de lidt mere usynlige aktive er dem der sidder på arkivet og scanner, registrerer, slægtsforsker, sikre historien og hygger, her er i øvrigt plads til flere.
Det der er skabt med hele den elektroniske tidsalder er, at arkivarbejde i dag ikke er noget der blot bliver hengemt på
støvede magasiner. I dag hvor vi arbejder direkte ind i net baserede arkivsystemer, bliver vores fortid med det samme
tilgængeligt i hele verden. På arkiv.dk kan man finde og se mange af de billeder som bliver scannet, også de mange
film vi har digitaliseret kan ses direkte i arkiv.dk. På samme måde bliver indsamlede dokumenter offentligt
tilgængelige for alle. Vores historie bliver med et nærværende og med blot få klik på musen kan man fordybe sig i den
hjemme ved skrivebordet.
Der hvor vi let kommer bag ud og mangler hænder, er når vi skal grave tidligere indleveret materiale frem, få uddraget
historien, få det samlet og efterfølgende gjort tilgængeligt.
Der findes rigtig mange spændende historier på lager også et hav af halve, som trænger til at blive gravet frem og sat
sammen. Og til dette arbejde savner vi nogle hænder. Vi mangler også nogen der kan påtage sig det opsøgende
arbejde! for godt nok har vi mange historier, men der gemmer sig endnu flere uden for arkivets murer, som vi gerne
vil have fat i.
Så i vores forening behøver ingen at føle sig ensomme. Vi har kaffe på kanden og småkagedåsen solidt plantet på
bordet - og så har vi en masse arbejde der venter på at blive lavet.

Der var ingen spørgsmål fra salen og beretningen blev godkendt med akklamation
3.
Kassererens regnskab
Der forelå et årsregnskab underskrevet af foreningens revisorer og af bestyrelsen.
Da kasseren ikke kunne være til stede fremlagde formanden regnskabet, der udviste et overskud på 110.674 kr.
Det er ikke et mål for foreningen at der skal være overskud på regnskabet, men da en væsentlig del af foreningens
indtægter stammer fra sommerens jazz- og rockabilly arrangementer sker det at et år kan give et stort overskud, mens
andre år kan give underskud på regnskabet. 2019 var et rigtigt godt år med stor tilslutning til arrangementerne på
gårdspladsen så det er en del af forklaringen på overskuddet. Derudover er der ikke foretaget de store investeringer på
arkivet.
Der var 2 kommentarer til regnskabet, en forslog at sætte prisen på øl ned og en anden spurgte om man ville købe et
nyt fadølsanlæg. Til det sidste blev der svaret at det var sket inden sæsonstarten i 2019.
Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation.
4.
Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
Der er for tiden ikke nedsat særlige arbejdsgrupper.
5.
Indkomne forslag, herunder kontingent for 2021
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2021. Kontingentet udgør 100 kr. for par (2 medlemmer) og 75 kr. for
enkelt medlemmer.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.
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6.
Valg
Bestyrelse for 2 år.
Steen Skovhus …………… ….. …. (modtager genvalg)
Valgt blev Steen Skovhus
Birgit Hansen ………………..........(modtager genvalg)
Valgt blev Birgit Hansen
Preben Kok ………………………..(modtager genvalg)
Valgt blev Preben Kok
Arne Sørensen …………………….(modtager genvalg)
Valgt blev Arne Sørensen
Suppleanter for 1 år.
Jørgen Arnull…………………(modtager genvalg)
Valgt blev Jørgen Arnull
Lise Heeno…………………....(modtager genvalg)
Valgt blev Lise Heeno
Anders Hvid Jensen…………..(modtager genvalg)
Valgt blev Anders Hvid Jensen
Revisorer
Leif Braunstein for 2 år ……..(modtager genvalg)
Valgt blev Leif Braunstein
Richard Bast, suppleant… … (modtager genvalg)
Valgt blev Richard Bast
Som 2. Revisor suppleant genvalgtes Finn Snebang Christensen
Alle blev valgt med akklamation.
7.
Eventuelt
Da der ikke var nogen indlæg under eventuelt takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet. Han gav derefter ordet til formanden.
Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for veludført hverv og tak til alle de fremmødte
medlemmer.
Til sidst hyldede Formanden Lean Jørgensen der gennem mange år har ydet en ekstraordinær stor indsats for
foreningen. Der var en flot gave til Lean, der bliver overrakt senere, da Lean ikke var til stede.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.35

Den 12. marts 2020,
____________________
Stig Nielsen
Dirigent
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