Dragsholm Lokalhistoriske Forening
Referat fra generalforsamlingen den 24. august 2020 kl. 19 i Aksen i Asnæs.
Formanden Birte Hansen bød velkommen til en generalforsamling, der har ladet vente på sig. Den
skulle have været afholdt den 17. marts, men det satte Covid 19 pandemien jo en stopper for.
I aften er vores første arrangement siden nedlukningen, da alle vores planlagte arrangementer
desværre måtte aflyses.
Dejligt er det, at kunne byde velkommen til alle jer, der er mødt frem i aften. Vi var meget spændte
på hvor mange der vil komme, da vi jo fortsat skal passe på og holde afstand. Så at vi er 37 personer
her i aften, er vi meget glade for. Herefter gik vi i gang med selve generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Lene Vejlø blev igen i år valgt som dirigent og Lene startede med at konstatere, at den var
lovligt indvarslet. Herefter fik formanden ordet.
2. Formandens beretning
Ligger som et særskilt dokument.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Vores kasserer Karin Pedersen gennemgik regnskabet der udviste et underskud på 15.316 kr.
Underskuddet skyldes primært et underskud på arrangementer, og så har vi investeret i
reklamemateriale.
4. Behandling af indkomne forslag kom vi hurtigt over, da der ikke var modtaget nogle.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Birte Hansen, Marianne Pedersen, Dede Bemberg, Linda Bach Larsen er alle på valg for en 2
årig periode. Der var genvalg til Birte, Marianne og Linda.
Dede ønskede efter mange år i bestyrelsen at trække sig, og i stedet blev Vagn Åge Larsen, der
har været suppleant, valgt ind i bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter
Vagn Aage Larsen og Marianne Halberg. Genvalgt blev Marianne Halberg og som ny suppleant
i stedet for Vagn Åge Larsen, blev Niels Chr. Madsen valgt.
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.
Her var der ingen udskiftninger - 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 – hvor Birte takkede dirigenten og Dede Bemberg. Dede takkede af efter 12 år i
bestyrelsen fik overrakt blomster og gave.
Efter kaffepausen fik Jørgen Hilden ordet og igen i år kunne vi glæde os over hans engagerede og
sprudlende fortælleevner.
Sidste år fortalte han primært om sin tid på Fårevejle Fri/-og Efterskole og i aften fortsatte han så
med glimt tilbage til barndommen og ungdommen.

Oplæste fra det gamle skøde, hvori hans farmor overdrog sin ejendom til Jørgens far, ”at køberen
(altså hendes søn) til aftægtsboligen skulle levere brænde, sørge for betaling af strøm, sørge for
beværtning af hendes gæster, besørge byærinder, både hverdage og søndage”, hvilket blev drengen,
Jørgens, lod. Og min farmor var ellers sådan en blid og stille kvinde, som Jørgen smilende sagde –
men økonomien havde hun bestemt forstand på!
Et højskoleophold på Grundtvigs Højskole i Hillerød satte sig dybe spor – oplivet, beriget og
læring. Et ophold i Norge blev det også til og tanken var, efter militærtjeneste, at tage derop igen
MEN en pige fra Svinninge kom ind i billedet, og så var det i stedet bryllupsklokker der lokkede.
Maja og Jørgen var bestyrerpar på Sanddobberne Camping i 10 dejlige år – en tid som postbud blev
det også til, inden han blev headhuntet til Fårevejle Fri-/ og Efterskolde, hvilket blev hans
”skæbne”. Glæden over, og kompetancen til, at lede unge mennesker gennem livet, lære dem at
tage ansvar og del i samfundet – det var drivkraften gennem hele hans tid på skolen. Sluttelig
fortalte han om skolens forskellige ledertyper, der alle havde lagt et stort engagement for dagen,
med større eller mindre held!
Jørgen Hilden afsluttede med at omtale Steff Ejlertsens 15 gode år som skoleleder – og hans mantra
”Alle fortjener én chance mere end de fortjener” – det er gode ord at huske på.

