
Familiegeneralforsamlingen - 16. august 2003 Skovhavegård, Vejstruprødvej 39, 6093 Sjølund 
 
Referat fra dagen: 
 
Velkomst ved formanden. 
 
Præsentation af familierne: 
NR. 1 (Hans.) 
Deltagere: Bodil og Jørgen, Nello og Gitte, Hanne og Morten og kæreste. 
 
Nr. 2. Anna. 
Deltagere: Anna, Freddy og Alice, Jytte og Jørgen. 
 
Nr. 3. Minna. 
Deltagere: Minna, Kurt og Lisbeth, med børnene med familie Gitte, Tanja og Martin, Winnie og 
børn. 
 
Nr. 4. Laurits., 
Deltagere: Laurits, Anni og Evaristo, Steen og Sanne, Helle og Kim, Mie og Oliver, Vito med 
familie. 
 
Nr. 5. Astrid. 
Afbud fra Torben og Lisbeth, Marie-Louise på grund af sygdom. Der var ingen afbud fra 
Per. 
 
Nr. 6. Ruth 
Deltagere: Ruth, Kirsten og Niller. 
 
Nr. 7. Ellen. 
Deltagere: Ellen og Anker, Else og Erling, Mette og Rasmus, Hanne og Peder, Lena, Mona og 
Per, Martin, Mads og Christina. 
 
Nr. 8. Jens Alfred. 
Deltagere: Jens Alfred og Bodil, Jessie og Ole, Mie og Jakob. 
 
Nr. 9. Bent. 
Deltagere: Bent, Nils, Janus og Ditte. 
 
Der blev serveret buffet: 
Forret:: Laks 
Hovedret:: Salatbar, Flytes, 3 slags kød og flødekartofler. Kaffe og æblekage. 
 
Pris for deltagelse 160,00 Kr. for voksne og 80 Kr. for børn. 
 



Efter spisningen var der gåtur til en fiskersø i nærheden. Mange deltog i denne gåtur og der var 
almindelig hyggesnak ved søen i det dejligste solskin. 
Herefter blev der spillet rundebold, heldigvis havde mange lyst til den aktivitet, så der kunne blive 
2 hold. Bodil fra Egtved var dommer, hun er den perfekte dommer!!!!! 
 
Så blev der kaldt sammen til kaffebord og herefter generalforsamling. 
 
Generalforsamling: 
 
1. Val_ af dirigent. 
 Valgt blev Bodil Schrøder (Hans' datter) 
 
2. Formandens beretning_. 
Formanden har valgt - for ikke at gøre generalforsamlingen for lang - at de fremsendte beretninger: Der ligger fra 
Torben 
Ellen 
Anne Marie og 
Steen. 
kan ses og læses i protokollen. 
så beretningen var forholdsvis kort. 
Formanden fortalte, at denne fest har været et fælles familieprojekt og håbede at stedet var tilfredsstillende. 
Formanden gav udtryk for at det havde været godt at have alt materialet liggende, så har man rigtig god 
lejlighed til at kigge på billeder og protokol i det forløbne år. 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Aflæggelse af regnskab. 
Mona - Ellens datter - (kasserer) ved denne familiefest redegjorde for regnskabet og for den 
forventede kassebeholdning som afleveres til den nye formand. Regnskabet udviser et lille underskud. 
 
Bent spurgte om familiens bånd skal overgå fra bånd til DVD, idet båndene efterhånden er ved at være 
gamle. Det blev besluttet, at Bent aflevere båndene til Ole Åen. OÅ "kører" båndene over til DVD en af 
gangen. 
 
4. Indkomne forslag_. 
Der er indkommet forslag til drøftelse: 
I henhold til den fremsendte indbydelse er der 3 forslag fra sidste generalforsamling 2002. som skal drøftes 
og Bent har indsendt yderligere 3 forslag. 
 
Forslagene er som følger: 
  



Fra generalforsamlingen sidste år: 
 
1. Forslag om indførelse af prisniveau i vedtægterne. 
2. Stillingtagen til næste generations involvering/forpligtelse for afvikling af familiefester. Forslaget er 
stillet for at undgå unødvendig tvang, der vil være uhensigtsmæssigt, oplyser Bent. 
 
3. Vedligeholdelse/ajourføring af hjemmesiden. 
 
Bents indsendte forslag.: 
 
4. Pkt. 5 i vedtægterne - ændres til "Første Familiegeneralforsamling i Egtved den 14. maj 

1983. 5. Pkt. 10 i vedtægterne - ændres til" Protokollen bliver hos den nyvalgte formand. " 6. Pkt. 13 i 
vedtægterne - ændres til" Alle over 18 har stemmeret". 

 
ad 1. - Forslag om indførelse af prisniveau i vedtægterne. 
 
Følgende blev vedtaget 
a) O - 6 år gratis. 
b) 7 - 12 år halv pris. 
e) 12 år og opefter fuld pris. 
Pkt. 3 i vedtægterne - udvides med ovenstående regler. 
 
ad. 2. - Stillingtagen til næste generations involvering for afvikling af familiefester. Der blev fremført 
mange synspunkter til dette forslag. 
 
Der var til sidst enighed om at vedtægterne udvides med pkt.. 14 og der tilføjes følgende: 
Vedtægtstilføjelse: 
. For at sikrefamilieforeningens fortsatte beståen, henstilles/opfordres efterkommere af 
 Else-Marie og Julius Jensen 's 9 børn, at overtage formandshvervet. 
 
ad 3. - Vedligeholdelse/ajourføring af hjemmesiden. 
 
Adresse til hjemmesiden: www.holbech-Jensen.dk 
Bodil sender 1 billede af Hans. 
Ellen sender l billede af Astrid. 
Der indføres ikke noget i vedtægterne om vedligeholdelse af hjemmesiden. 
Ole Åen fortsætter som hjemmeside-operatør. 
Abonnement for hjemmesiden koster 700 kr. om året. Denne udgift er hidtil afholdt af Niels Erik Haugaard. 
Dette blev drøftet. Der var enighed om at denne udgift bør afholdes af hele familien. OÅ undersøger 
billigere muligheder herefter drøftes hvordan udgiften afholdes. 



 
Bents indkomne forslag 
 
ad. 4 - Pkt. 5 i vedtægterne - ændres til "Første Familiegeneralforsamling i Egtved den 14. mai 1983. 
Godkendt som foreslået. 
 
ad 2. - Pkt. 10 i vedtægterne - ændres til" Protokollen bliver hos den nyvalgte formand. " Godkendt som 
foreslået. 
 
ad. 3 - Pkt. 13 i vedtægterne - ændres til" Alle over 18 har stemmeret". Enstemmigt vedtaget og 
godkendt. (Det var første gang der var afstemning i familiegeneralforsamlingen Holbech-Jensen). 
 
5. Val_ af ny formand. Valgt blev Anna (nr. 2.) Klokken blev afleveret. 
 
6. Eventuelt. 
Referatet udsendes fortsat ud med indbydelsen. Deltagere som ønsker at få referatet ud inden 
næste års generalforsamling aflevere e-mail adresse til afgående formand. 
 
Kurt (Minnas søn) foreslog, at når familiegeneralforsamlingen har 25 års jubilæum (2005) 
arrangeres der noget ud over det sædvanlige, f.eks. et weekend-ophold, underholdning m.v. 
Forslaget blev drøftet og godt modtaget. Der blev foreslået, at der nedsættes en jubilæums - 
festkomite til denne lejlighed. Drøftes ved næste års familiegeneralforsamling. 
 
Generalforsamlingen slut! 
Vi takker Bodil for god styring af generalforsamlingen. 
 
Ref; 
Else 
 

 
 


