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Bestyrelsen i Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening har set i øjnene, at 
der i disse tider ikke kan afholdes generalforsamling, som vi kender det! 
Derfor har bestyrelsen gået andre veje og er kommet til det resultat, at gen-
nemføre generalforsamlingen, her i bladet: 

Dagsorden 
1:  Valg af dirigent 

Udgår 

2:  Formandens beretning 
Corona år 2. Det var ikke lige det, vi 
havde forestillet os ved sidste års gene-
ralforsamling. Den blev afholdt dagen 
før Danmark blev lukket ned. Sommer-
jazzen 2020 måtte vi hurtigt acceptere 
ikke kunne afholdes, men RockaBillyen i 

troede vi. Sammen med Bredekærgård 
og Kultur og Fritid havde vi sat det helt 
store releaseparty op. To dage med høst-
fest, jazz og RockaBilly  
men nej, alt forblev lukket. Ingen fest, 
ingen Mortens And, ingen julestue, in-
gen juletræ, ikke noget som helst og så 
alligevel var der et lille hul - foredrag. 
Kulturelle arrangementer, hvor man sad 
i biografopstilling og gik ind ad den ene 
dør, ud ad den anden og sprittede og 
sprittede, så kunne man.  Det holdt så 
kun til et enkelt arrangement med Egon 
Clausen, tidligere lære på Ishøj Central-
skole og Vibeholmsskolen, så var den 
dør også lukket og det er den fortsat. 
Det betyder selvfølgelig ikke at vores 
gamle forening går i hi  nej, det har blot 
givet muligheder for noget andet.  

På arkivet er vi ved at registrere og ny-
organisere vores mange genstande. Vi 
havde også en kort periode i efteråret, 
hvor vores tapre frivillige kunne genop-
tage arbejdet på arkivet. Lige nu sidder I 
med et ekstranummer af vores blad i 
hånden, ikke blot på grund af denne al-
ternative generalforsamling, men fordi vi 
har haft mere tid til at grave gode histo-
rier frem. Egentlig er der basis for man-
ge ekstranumre, hvilket vi så ikke har på 
bedding, men glæd jer for historierne vil 
blive bragt. 
På sidste års generalforsamling præsente-
rede vi et stor overskud, og held for det, 
for vores indtægter er i den grad for-
svundet i 2020. Vi har heldigvis en rigtig 
god og stor medlemsskare, men vi kan 
se, at der også går lidt svind i den. Jeg 
forstår godt, at man i disse tider kigger 
lidt på sine forskellige medlemsskaber 
man har, men jeg håber og tror, at så 
snart vi kommer tilbage, vil foreningen 
igen opleve medlemstilgang.  
I skal i hvert fald vide, at I er savnede og 
at vores forening stadig har brug for 
engagerede medlemmer og frivillige.  
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3:  Regnskab 

Kommentar til regnskabet sendes pr. mail til formand@ishoejlokalhistorisk.dk 

Selvom vi ser os nødsaget til, at afholde 
vores generalforsamling på denne lidt 
amputerede måde, så tager vi revanche.  
Så snart det bliver muligt at samles igen, 
vil der blive indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling. 
Slutteligt vil jeg bruge min beretning til 
at mindes en mangeårig frivillig på arki-
vet Jørgen Mortensen, også kaldet scan-
ner Jørgen, som gik bort efter længere 
tids sygdom.  

Jørgen var gennem mange år nærmest 
fast inventar på arkivet, engageret og 
altid i godt humør og en rar person at 
tale med. I de senere år blev Jørgen ramt 
af cancer, men det forhindrede ham ikke 
i at komme på arkivet.  
Vi har sagt farvel til et dejligt og nærvæ-
rende menneske  

 kære Jørgen, æret være dit minde. 
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4: Beretning fra arbejdsgrupper 
Der foreligger ingen beretninger 

5:  Forslag, herunder kontingentforslag 
Der er ikke indkommet nogen forslag. 
Kontingentet foreslås uændret 
Kommentar til dette punkt sendes pr. mail til formand@ishoejlokalhistorisk.dk 

6:  Valg 
Bestyrelse 

På valg er: 
Torben Eg  modtager genvalg 
Lars Andersen  modtager genvalg 
Carsten Lauridsen  modtager genvalg 
Kristian Pedersen  modtager genvalg 
Peter Kay  modtager genvalg 

Suppleanter 
På valg er: 
Jørgen Arnull  modtager genvalg 
Lise Heeno  modtager genvalg 
Anders Hvid Jensen  modtager genvalg 

Revisorer 
På valg er: 
Bent Grøn Lauersen  modtager genvalg 
Finn Snebang Christensen, suppleant - modtager genvalg 
Richard Bast, suppleant - modtager genvalg 

Ønskes andre personer indvalgt på de forskellige poster bedes mail herom sendt 
til formand@ishoejlokalhistorisk.dk 

7:  Eventuelt 
Skulle der være kommentar til dette punkt bedes dette mailet til 
formand@ishoejlokalhistorisk.dk 

Alle kommentarer skal være formanden i hende senest den 15. april 2021. 




