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HOLBECH-JENSEN  

FAMILIE-GENERALFORSAMLING 
LØRDAG DEN 21. AUGUST 2004 PÅ EGEGÅRDEN I 

ESPERGÆRDE 
 

Referat fra dagen: 
 
Dette års familie-fest begyndte kl. 12.00. Vi hilste på hinanden – stor gensynsglæde. Anna 
bød velkommen. 
 
Derefter fandt vi frem til spisesalen, hvor der blev budt på en 2 retters menu bestående af 
sprængt kalveculotte med peberrodssauce og sæsonens grøntsager. Desserten bestod af 
isvafler som vi selv skulle lave. 
 
Så blev det legetid, så vi (børnene) legede med flødebollemaskine, Vikingespil og 
sækkevæddeløb. 
 
Vi trængte til at bruge andre muskler end tygge og snakke musklerne, så Steen (Anna’s 
barnebarn) inviede os i, hvordan man også kan bruge sine lattermuskler på komando, ved 
at give os et latterkursus. 
 
Vi fik herefter kaffe og lagkage. 
 

Generalforsamling 
 
Formandens beretning: 
Formandens beretning fortalt af Anna: Anna, Minna og Ellen har været samlet i Minna’s 
sommerhus i 8 dage. Trods 8 dage med regn, hyggede de sig meget bl.a. med snaps og 
øl. Sov til middag, spillede yatzy og så tv om aftenen. 
 
Referat fra Freddy og Alice, hvad der er sket i løbet af året: Vores yngste søn Jan har 
forlovet sig med Malene og de har købt et dejligt hus i Reerslev ved Roskilde. 
Vores sommerferie blev som sædvanligt holdt på Bornholm, den sidste uge sammen med 
Julie, Jakob, Jan og Helle, det var rigtigt dejligt og med sådan et vejr. Åse og Robin skulle 
også have kommet, men på grund af Åse’s uheld, blev det ikke til noget. 
Der er kommet breve fra (Hans’s børn) Bodil og familie og Niels og familie, som er til 
gennemlæsning i familiemappen. 
 
Regnskab: 
Freddy redegjorde for dette års regnskab: Kassebeholdningen pr. 2003 var kr. 1.225,00, 
ny kassebeholdning pr. 2004 kr. 2.900,00.  
Bent har fået til opgave at lave familien’s VHS-bånd om til DVD. Dette har kostet  
kr. 500,00, som Bent får udbetalt mod kvittering. Bent syntes også, at Ole (som har stået 
for arbejdet og som er Bodil og Jens Alfred’s svigersøn) skulle have en erkendelighed, så  
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Bent har indkøbt en flot flaske vin til Ole, som Bodil og Jens Alfred har fået overrakt til 
videregivelse.  
Niels-Erik fik udbetalt kr. 500,00 til flytning af hjemmesiden. 
 
Indkomne forslag: 
Ingen forslag var modtaget 8 dage før generalforsamlingen, men under eventuelt, kom: 
 
Anne-Marie med et forslag om at vi alle hver især kunne få lavet en T-shirt med navn og 
stamtræ. 
 
Åse forslog, at man kunne skrive på sit navneskilt, hvem man var efterkommer af. (som 
Kurt havde gjort det) 
 
Laurits syntes man i stedet skulle bekoste det, det koster, så man kunne få en til at 
opdatere hjemmesiden i stedet for T-shirt. 
 
Niels-Erik betaler p.t. kr. 700,00 årligt af ”egen lomme”, så hjemmesiden bliver opdateret. 
Her kom Niels-Erik med et nyt forslag, som gik ud på at man i stedet betaler kr. 500,00 for 
flytning og så kr. 9,00 om måneden, for det er meget billigere. 
Niels-Erik tilbød sig som hostmaster fremover for hjemmesiden. Al ny information til 
hjemmesiden skal fremover sendes til adressen: hougaard@ne-hit.dk
 
Anette (Everisto og Anni’s svigerdatter) tilbød at printe stamtræet fra hjemmesiden ud i A3 
størrelse, så man kan hænge det op i festlokalet ved næste års familiefest. 
 
Ellen var imod at skulle have T-shirts med printet stamtræ på. 
 
Steen F. (Anna’s barnebarn) gjorde opmærksom på, at der manglede navneskiltholdere. 
 
Jan (Alice og Freddy’s svigersøn) var interesseret i at vide hvor mange vi egentlig kunne 
være samlet, hvis alle kom til familiefesten. Vi talt og talte og talte… og nåede til ca. 150 
personer. 
 
Freddy fortalte at mødeprocenten altså udgjorde næsten 50%. 
 
Ruth sender et foto af Astrid, så der også kommer et billede på hjemmesiden af Astrid, 
 
Helle (Laurit’s datter) gjorde opmærksom på, at 25 års jubilæet skal på næste års 
dagsorden, for ved denne begivenhed, skal der arrangeres noget helt specielt. 
 
Kurt har idéer og forslag til weekendophold (måske på Fyn) ved jubilæet, som han gerne 
vil påtage sig. Han har allerede hjælpere så som: Lisbeth, Ole, Tanja, Gitte, Per mm. 
Kurt blev derved formand for udvalget som tager sig af jubilæet, så Kurt kommer med 
forslag ved næste års generalforsamling. 
 
Alice gjorde opmærksom på, at for værterne er det nemmere, hvis man tilmelder sig 
familiefesten samlet pr. familie. 
 
Som referent foreslår jeg, at man hvert år tager billeder af familierne, som er tilstede og 
sender til Niels-Erik’s: hougaard@ne-hit.dk
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Hvert års indbydelse bør minde om, at hver familie laver et resume af året som er gået i 
hvert enkelt familie. 
 
Anna overrakte herefter ”klokken” til den nye formand Minna. 
Hermed var generalforsamlingen slut. 
Vi takker Freddy for god styring af generalforsamlingen. 
 
Vi sang fra familiesanghæftet og efter 6-8 sange sluttede vi af med den traditionelle ”Sku’ 
gammel venskau’ reén forgó” med håndkæden i.h.t. traditionen. 
 
Dagen blev rundet af med pølser og brød og nogle gode og sjove historier. 
 
Deltagerliste: 
 
Nr. 2 Anna: 
Deltager: Anna, Freddy, Alice, Steen, Jan, Jakob, Julie, Helle. 
 
Nr. 3 Minna: 
Deltager: Minna, Åse, Elin, Kurt, Lisbeth, Gitte. 
 
Nr. 4 Laurits: 
Deltager: Laurits, Anni, Everisto, Cecilie, Allan, Steen, Sanne, Helle, Kim, Mie, Oliver, 

Luca, Anette, Daniel, Frederikke, Aske, Vito, Chárlotte, Katharina. 
 
Nr. 5 Astrid: 
Deltager: Afbud fra Torben og Lisbeth. Ingen afbud fra Per. 
 
Nr. 6 Ruth: 
Deltager: Ruth, Niels-Erik, Kasper, Andreas, Anne-Marie, Uffe, Anne, Esben, Jes, 

Kirsten, Viggo, Signe, Morten, Julius, Carl.  
 
Nr. 7 Ellen: o 
Deltager: Ellen, Anker, Else, Erling, Mette, Rasmus, Hanne, Peder, Mona, Per. 
 
Nr. 8 Jens Alfred 
Deltager: Jens-Alfred, Bodil. 
 
Nr. 9 Bent 
Deltager: Bent, Lene, Karen, Nils, Janus, Ditte, Britt, Jens, Lars. 
 
Pris for deltagelse: Voksne kr. 160, børn 0-6 år gratis, børn 7-12 ½ pris, børn opefter fuld 

pris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refererent: Helle Falk Schollert (Anna’s barnebarn): falkschollert@falk-tag.dk 


