Dragsholm Lokalhistoriske Forening
Referat fra generalforsamlingen
d. 15. marts 2022 kl. 19
I Aksen på Asnæs Bibliotek.
Henrik bød velkommen til de 43 fremmødte da formanden Birte Hansen var
fraværende pga sygdom.
Vi indledte mødet med at synge: Det er i dag i vejr et solskinsvejr.

1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Lene Vejlø der blev valgt, og som indledte mødet
med at konstater at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da den var
annonceret i Arilds Tidende nr. 1 2022, der udkom medio februar, og
endvidere annonceret i Ugevisen i uge 9.

2.

Formandens beretning
Linda læste den op i formandens fravær. Den blev godkendt uden
bemærkninger. Beretningen ligger som særskilt dokument.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Marianne Halberg læste det reviderede regnskab op, som udviste et
underskud på 165 kr.
Foreningens formue pr. 31.12.2021 udgør 87.578 kr
Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

4.

Behandling af indkomne forslag – skal være indsendt 8 dage forud til
formanden
Der er ikke modtaget nogle forslag.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg for 2 år er: Birte Hansen, Marianne Petersen, Vagn Aage Larsen,
Linda Bach Larsen (Linda modtager ikke genvalg).
Genvalg til Birte, Marianne P og Vagn Aage.
Marianne Halberg nyvalgt til bestyrelsen.

6.

Valg af suppleanter.
Niels Chr. Madsen og Marianne Halberg.

Niels blev genvalgt - Marianne H. blev valgt til bestyrelsen, og der blev
ikke valgt en ny. Det betyder at vi mangler en suppleant.
7.

Valg af bilagskontrollanter og en bilagskontrollant suppleant, vælges for
et år.
På valg er: Jens Jensen og Lisbeth Jensen. Begge blev genvalgt.
Valg af suppleant: Lena Klausen. Der også blev genvalgt

8.

Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår følgende ændring: Der opkræves 100 kr. pr. person.
Kontingent for par udgår. Firmaer og institutioner uændret 250 kr.
Ovenstående blev vedtaget.

9.

Eventuelt.
Henrik takkede dirigenten og Linda der havde valgt at stoppe, fik
overrakt en blomstergave.
Afslutningssang: Nu er jord og himmel stille.
Derefter var der kaffe med sandwich.

Efter kaffen velkomst til Ole Holst, der fortalte om Møllegården, en stor
firlænget gård, der lå der hvor Møllegårdsparken blev bygget.
Asnæs Mølle der er fra omkring 1900 tallet lå på det, der i dag hedder
Vestervangen. Møllen og det tilhørende bageri, der lå på modsatte side af
vejen hørte til Møllegården.
Møllen der var en hollandsk mølle brændte i 1922 under en voldsom storm.
Spånerne fløj rundt og satte ild til både huset med bageriet og Nordgården,
hvor mange dyr omkom.
Møllen brændte igen i 1928, og da den blev opført igen, blev det til en motor
mølle.
Under krigen blev en modstandsmand, der hed Gerhard Nielsen, og som kom
fra Vindekilde skudt på skrænten op til Møllegården. Der står i dag en
mindesten på stedet. Der bliver hvert år lagt en krans den 5. maj.
Hjemmeværnet har en sum penge der skal bruges til vedligeholdelse af den
slags ting. Men vi må konstatere, at der ikke bliver gjort så meget ved den.
Vi fik en fin historie om hvem der ejede de forskellige ejendomme og hvad
der var af erhverv, og at Garboparken er opkaldt efter en hest der hed Garbo.

Møllegården blev revet ned i begyndelsen af 70’erne. På det tidspunkt var
den lavet om til lejligheder.
Jens Tolstrup arkitekt tog efterfølgende initiativ til sammen med Anthon Bech,
Jørgen Nielsen, og den daværende formand for Asnæs Brugs, at oprette et
selskab, der skulle stå for opførsel af andelsboliger, der hvor Møllegården lå.
Det gik godt med salget og byggeriet kunne gå i gang, og allerede efter 1 år
var Møllegårdsparken færdig. Det var i 1982
Ole kunne også fortælle at der stod et træ midt på Møllegårdens gårdsplads
tilbage i 20’erne, og det står stadig i Møllestensparken.
Tak til Ole for en fin fortælling.
Referent: Linda Bach Larsen

