Dragsholm Lokalhistoriske Forening
Referat fra Generalforsamling d. 31. maj 2021 kl. 19 i Aksen på Asnæs Bibliotek.
Velkomst ved Birte.
Birte nævnte at generalfor samlingen jo skulle have været afholdt for 2 måneder siden, men at vi jo
som alle andre ikke havde muligheder for at forsamles p.g.a. Coronasituationen.
Men nu må vi mødes igen, med de restriktioner der nu er med mundbind og fremvisning af
coronapas.
Derefter overgik vi til selve generalforsamlingen, hvor vi i alt var 38 deltagere.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Lene Vejlø, som blev valgt. Lene takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af
beretning.
2. Formandens beretning v/ Birte
Dragsholm Lokalhistoriske Forening har jo til formål at udbrede kendskab til og vække
interesse for lokalhistorien i Gammel Dragsholm Kommune og at støtte Odsherred Lokalarkiv!
Og det må jeg jo med skam sige, at det har vi af gode grunde ikke levet op til i 2020. Vi har ikke
kunnet afholde vores medlemseftermiddage, hvor vi i den grad arbejder med det lokale via
billederegistrering og slægtsforskning. Hvor gerne vi end ville, har det heller ikke været muligt
at være behjælpelige i Odsherreds Lokalarkiv. Der har da været nogle få henvendelser, hvor man
har prøvet at klare det via telefon. Jeg har en følelse af, at alle vores aktiviteter har været pakket
langt ned på kistebunden – og somme tider har jeg tænkt: Hvordan kommer vi overhovedet op i
gear igen og får gravet tingene op? Men når vi hjælper hinanden, kommer vi nok stille og roligt
i den gamle gænge igen.
Birte gennemgik herefter alle årets begivenheder, som jo desværre i 2020 primært bestod af
aflysninger. Kun 3 arrangementer fik vi gennemført, heraf generalforsamlingen som først blev
afviklet i august. Formandens skriftlige beretning kan findes på foreningens hjemmeside.
Ingen havde bemærkninger til beretningen.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasserer Karin Pedersen fremlagde regnskabet og nævnte at regnskabet jo også bærer præg af et
år uden den store aktivitet.
Vi har et stabilt medlemstal, som det også kan ses af regnskabet, og det syntes vi er meget
positivt.
Karin gennemgik de enkelte poster, og der var et par stykker som Karin kommenterede
nærmere. Administration og porto er faldet, og det skyldes bl.a., at vi sparer en del porto til
udsendelse af Arilds Tidende, da de fleste blade bliver omdelt af bestyrelsen.
Trykning af bladet er mindre end i 2019, da vi i foråret 2020 kun udgav et enkelt blad – i alt 3
blade i 2020.
Regnskabet udviser et overskud på kr. 9.066.Balanceresultat kr. 87.893.Der var ingen kommentarer til regnskabet.
4. Behandling af indkomne forslag.
Frist for indsendelse af forslag til formanden er senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der var ikke indkommet nogen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg for 2 år er: Karin Pedersen, Henrik Nielsen, Kirsten Andersen.
Karin ønsker ikke genvalg.
Henrik og Kirsten blev genvalgt. Lone Larsen blev forslået til den ledige plads og blev valgt
uden modkandidat.
6. Valg af suppleanter.
Niels Chr. Madsen og Marianne Halberg.
Begge blev genvalgt.
7. Valg af bilagskontrollanter og en bilagskontrollant suppleant,
vælges for et år.
På valg er: Jens Jensen og Lisbeth Jensen.
Valg af suppleant: Lena Klausen.
Alle 3 blev genvalgt.
8. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent - 150 kr. for par og 100 kr. for enkelt medlemmer og
250 kr. for firmaer og institutioner.
Dette blev vedtaget.
9. Eventuelt.
Formanden fik ordet.
Stor tak til Karin for de seks år som kasserer. Karin fik overrakt en blomst og et gavekort.
Velkommen til Lone Larsen som blev valgt til den ledige plads.
Lisbeth Riis spurgte om den planlagte byvandring i Asnæs, bliver afviklet på et senere
tidspunkt. Det kunne Birte svare at den gør. - men måske først i 2022.
Vi håber ,at kunne afvikle alle de aflyste arrangementer i løbet af den kommende sæson. Vores
plan er at efterårets arrangementer alle kommer med i bladet der udkommer medio september.
Den 2. september har vi vores første arrangement i efteråret, og det har overskriften: ”Asnæs
Bymidte før og nu”. Medlemseftermiddagene starter op den 8. september og kører herefter alle
lige uger.
Lizzie spurgte hvor mange medlemmer der er i foreningen – ca. 400 lød svaret fra Karin.
Jens Hjort roste os for levering af bladet, som kommer meget punktligt.
Da der ikke var flere der ønskede ordet takkede Birte af med at fortælle, at der efter kaffen er en
lille overraskelse, og den består i, at Jens Hjort vil vise et par gamle Bay film.
Jens viste 3 film. En talefilm der viste billeder fra Holbæk over Jyderup til Kalundborg,
Odsherred, Nykøbing m.m.
Den anden var en fil Søren Bay fra 1938 hvor vi så forskellige klip fra Odsherred.
Den sidste var fra Hørve også optaget af Søren Bay i forbindelse med indvielsen af KFUM’s
fodboldbane, og besøg på skofabrikken Forto.
Ref.: Linda Bach Larsen

