Dragsholm Lokalhistoriske Forening
Referat fra generalforsamling den 26. marts 2019 i Aksen Asnæs
Formanden Birte Hansen bød velkommen til de 38 fremmødte.
Vi startede med at synge ”Den lille anemone”.
1. Valg af dirigent
Lene Vejlø forslået og valgt.
2. Formandens beretning
Birte tog udgangspunkt i Foreningens slogan: ”Gå fremtiden i møde med fortiden”
da det er det, vi arbejder på her i vores forening.
Vi kommer fremad i tiden, - men vi husker, at tage fortiden med os – fordi vi har den
alder vi har. Når vi har arbejdsdage, foredrag og arrangementer, så er publikum altid
pænt oppe i alderen (jeg vil dog indskyde, at til byvandringer ser vi af og til lidt yngre
mennesker) – men ellers kan vi ikke samle unge mennesker, og det kommer vi nok
heller aldrig til.
Jeg for mit vedkommende var da også tæt på 60 før jeg begyndte at tænke over
fortiden: Hvor har jeg mine rødder henne? Hvordan var hverdagen da mine
bedsteforældre og oldeforældre levede? Hvordan klarede de sig? Og hvordan så de
små byer ud for 100 år siden?
Sådanne tanker har mine børn i hvert fald ikke endnu. Nej, de unge skal bare fremad i
Verden, og sådan skal det nok også være.
Men derfor må jeg også understrege hvor vigtigt det er, at vi der har alderen til det – og
inden vi bliver for demente – husker at fortælle, skrive ned og arkivere, så der er en
ordentlig fortid til vores børn, når de bliver gamle nok til at gå deres fremtid i møde med
fortiden.
Birte fortalte efterfølgende om de arrangementer, der var afholdt i 2018.
Der har været afhold 10 arrangementer: Foredrag, byvandringer og billedeftermiddag.
Derudover har foreningen deltaget ved GeoPark festival, Folkemødet, Høstmarked i
Asnæs og ikke mindst medlemseftermiddagene 2 gange om måneden fra september
og frem til og med april. (Formandens fulde beretning ligger som selvstændigt
dokument).
Lene takkede Birte for en meget fyldestgørende beretning, som ikke gav anledning til
spørgsmål fra forsamlingen.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/Karin
Karin gennemgik regnskabet. Regnskabet udviser et mindre underskud på kr. 3.268.Oplyste at der pr. 31/12-18 var 392 medlemmer.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg for 2 år er: Karin Pedersen, Kirsten Andersen, Henrik Nielsen
Alle 3 blev genvalgt med applaus.
6. Valg af suppleanter
Vagn Aage Larsen og Marianne Halberg. Begge genvalgt med applaus.

7. Valg af bilagskontrollanter og en bilagskontrollant suppleant, vælges for eet år.
På valg er: Jens Jensen og Grethe Olsen. Grethe ønsker ikke genvalg.
Valg af bilagskontrollant suppleant: På valg er Lena Klausen.
Jens Jensen genvalgt. Lisbeth Riis Jensen nyvalgt.
Lena Klausen genvalgt som suppleant.
8. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Enkeltmedlemmer 100 kr. - Par 150 kr. Firmaer og institutioner 250 kr.
9. Eventuelt
Tak til Lene Vejlø, for at lede os gennem mødet.
Efter generalforsamlingen var der kaffe med snitter, og derefter fortalte Jørgen Hilden
om, hvordan initiativrige personer lige i starten af 1900 tallet startede skolen. Frem til
midten af 50'erne var skolen eget af en privatperson. Dengang blev der så oprettet en
skolekreds og der blev ansat et forstanderpar – Eva og Gabriel Jensen.
Jørgen fortalte endvidere om sin tid, som underviser på Fårevejle Fri – og Efterskole, i
efterskoleafdelingen. Han blev i 80'erne ansat som idrætslærer, og har så gennem
årene haft forskellige andre fag. Det er meget livsbekræftende at arbejde med den
aldersgruppe og dejligt at være med til at hjælpe dem på vej, og give dem værktøjer /
kompetencer de kan bruge i deres liv som unge/voksne.
Han kommer stadig et par gange om ugen på skolen, hvor han har sang og fortælling.
Aftenen sluttede med en sang.

