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Familie-Generalforsamling 

Lørdag den 20 august 2005 i Randers 
 

Referat fra dagen:
 
Dagen startede med en velkomsthilsen af Minna, som var formand. 
Efter lidt småsnakken var maden klar, og det bestod af et stort ta-selv-bord med alt 
hvad hjertet, og maven måtte begære. 
Efter maden gik vi rundt i forsamlingshuset, og udenfor, hvor der blev snakket på 
kryds og tværs. 
En del af børnene løb ned på den nærliggende legeplads.  
Efter generalforsamlingen var der kaffe og kage, hvorefter de fleste satte sig ud for 
at nyde det gode vejr. 
Børnene løb ned for at spille fodbold og lege på legepladsen. 
Den årlige fællessang fandt også sted, denne gang under den blå, flotte himmel. 
 
Sidst på efter middagen var der den traditionelle skrub-af-mad; røde pølser med 
brød. 
 
Alt i alt var det en rigtig hyggelig dag, og vi glæder os til at se jer alle igen på 
Egegården i Espergærde Lørdag den 19 august 2006. 
 
Generalforsamling.
 
- Beretning fra Bent: Han fortalte at Lars er blevet lektor. Derudover er han blevet 
skilt og har fået sig en ny kæreste fra Ghana. 
Bents kæreste Lene kunne ikke være tilstede, men hilser. 
 
- Tandlægehuset(Elisabeth og Torben) i Rødekro skriver i deres brev at de desværre 
ikke kunne komme, da far Henning fylder 80 år og holder et 3 dages arrangement 
samme weekend som familiefesten, og samtidig var de ved at ombygge tandlægehuset. 
 
- Ny formand blev Bent. Klokken blev overrakt af tidligere formand Minna. 
Familiefesten år 2006 bliver den 19 august på Egegården i Espergærde. 
 
 
 



25 års jubilæum år 2007 
Formanden dette år bliver Bodil. 
Robin foreslog at få taget professionelle gruppebilleder af hele familien og få det 
lavet til et stamtræ. 
 
Bent foreslog at holde jubilæet på Ulstrupgård hvor han blev født. 
Det koster 5000 kr at leje gildesalen og det vil derfor koste 100 kr ekstra pr. person. 
 
Niels Christian fortalte at han havde forbindelse til en spejderhytte i Viborg, hvor 
jubilæet også kunne holdes. 
 
Der var igen en livlig debat omkring måden jubilæet skulle holdes. 
Åse foreslog at man fandt en måde at være mere sammen på, nu hvor det er en 
speciel anledning, og Tanja påpegede at netop dét var ideen med at det skulle holdes 
som et weekend arrangement. Der var nogle som var imod et weekend arrangement, 
men Tina foreslog at man selv kunne vælge hvor lang tid man ville være med. Altså at 
man kunne være der en eller to dage. 
Til sidst var der flertal for et weekend arrangement og der tages endelig beslutning 
til familiefesten 2006. Her vil der gives konkrete forslag, så hver familie kan tage 
stilling til det. 
 
Eventuelt: 
 
- Listen skal ajourføres 
 
- Ellen fortalte at selvom man aflyser dagen før, skal der stadig betales, ellers bliver 
der underskud i kassen 
 

 
 

----------Generalforsamling slut---------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Deltagerliste: 
 
Hans: Bodil, Jørgen, Isabelle, Niels Christian, Gitte, Hanne, Henrik og Morten 
 
Anna: Anna, Freddy, Alice, Helle, Julie, Jacob, Jytte og Jørgen 
 
Minna: Minna, Åse, Robin, Tina, Ardy, Leila, Reza, Kurt, Lisbeth, Winnie, Morten. 
Lasse, Martin, Solvejg, Rasmus, Mathilde, Tanja, Amalie, Sebastian, Mikkel og Gitte. 
 
Laurids: Laurids, Anni, Everristo, Helle, Mie og Oliver 
 
Ruth: Ruth, Niels Erik 
 
Ellen:  Ellen, Anker, Nana, Per og Hanne 
 
Jens-Alfred: Jens Alfred, Bodil, Jessie, Mie og Jacob 
 
Bent: Bent, Karen, Nils, Janus, Ditte, Lars, Henrietta, Jens og Britt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


