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Familieforeningen Holbech-Jensen af 14. maj 1983. 
26 generalforsamling d.16 august 2008 i Jægerspris. 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Eventuelt 
6. Valg af ny formand 

 
 
Ad. 1 
Freddy blev valgt som dirigent. Bodil Winther Hansen er referent. 
 
Ad.2 
Til dette års familiegeneralforsamling, som er et weekend-arrangement, er tilmeldt 56 voksne og 17 
børn fordelt over hele weekenden, men flest deltagere lørdag. 
 
Ud af de 9 søskende er i dag repræsenteret 8. Eneste som ikke var repræsenteret var Astrid. Der var 
ikke så mange der havde meldt sig til overnatningen, ca.10. 
 
80 år og 85 års fødselsdag i Sønderjylland hos Ellen 
 
Åse´s børn: Tina og Ardy er sammen med deres 2 børn flyttet til Danmark. 
 
Anne Marie fortæller at hendes ældste søn Uffe blev gift sommeren sidst år og de venter barn til 
oktober.Esben, yngste søn, er flyttet hjemmefra i år på kollegium på Amager og læser humanistisk 
basisuddannelse på RUC. 
 
Til næste år skal man måske overveje at sætte prisen op, så man er mere ”garderet”! Systemet med 
at man indbetaler til en bankkonto, virker fint. 
 
Dvd´er med tidligere familiegeneralforsamlinger kan købes for 75 kr. hos Bent. 
 
Torben har sendt en mail at han desværre ikke kunne komme, men han har valgt alligevel at 
indbetale 200 kr. for stadigvæk at holde kontakten til foreningen. 
 
Det blev diskuteret om og hvordan der skulle tages kontakt til Per, uden at der kom nogen løsning 
på dette. Der var dog opbakning til at man forsøgte at finde ud af hvordan han har det, og hvor han 
er henne i verden. 
 
Ad.3 
Sidste års regnskab endte med et overskud på 375 kr. 
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Anni og Helle har endnu ikke opgjort regnskabet for i år, men heldigvis er det billigt at leje 
seminariet. Regnskabet fremlægges til næste år! 
 
Ad.4 
Ingen indkomne forslag. 
 
Ad.5 
 
Steen Knudsen kom med forslag om at der til generalforsamlingen blev fortalt om det sted 
generalforsamlingen blev afholdt, både kulturelt og historisk. 
 
Ud over dette kom der endnu et forslag fra Steen om at alle søskende skulle interviewes af deres 
børn om deres liv på Ulstrupgården. 
Det blev foreslået, at man kunne bruge spørgsmål som Steen havde brugt til sin egen familie 
(Mormor). Steen sender disse spørgsmål til hver familie via email. De enkelte familier kan så selv 
vælge om de vil optage, videofilme ellers skrive  referater af disse samtaler. 
 
Referaterne skal sendes til Vito Fava som lægger dem på hjemmesiden. 
 
Vito overtager pr. dags dato internetsiden. Han er blevet opfordret til at ajourføre adresselisten. 
 
Helle kom med et forslag om at man ikke selv medtager øl og vin, dette kan den næste formand 
overveje! 
 
Og der er forslag om at man til næste år også melder om man spiser aftenmad med, dette kunne 
undgå at der bliver købt for meget ind. 
 
Der var en kommentar om at det var dejligt at generalforsamlingen ikke fyldte så meget, 
programmet til denne generalforsamling har været mere løst og tiderne er ikke blevet fulgt slavisk. 
Det har givet mere tid og ro til at få snakket sammen. 
 
Bent opfordrer til at man respekterer og lytter til hinanden til disse generalforsamlinger. 
 
Anne Marie takker familien Laurits for en dejlig, afslappet og velgennemført dag. 
 
Ad.6 
Jens Alfred takker for valget! Og håber ”fandme ikke der kommer så mange næste år!” 
 
Referat af weekenden.  
Weekenden blev afholdt på Jærgerspris pædagogseminarium og startede lørdag kl. 11.00 hvor 
deltagerne ankom i strålende solskin.  
 
Kl 13.00 var der frokost som bestod af laksepate som forret, efterfulgt af en herlig buffet med 
kyllingespyd, oksesteg, kartoffelgratin og forskellige salater. Undervejs i frokosten blev der sunget 
sange og snakken gik så højt at selv det bedste høreapparat måtte stå af! 
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Efter frokosten gik alle( næsten, på nær køkkenpersonalet Evaristo og Kim) over og så Jægerspris 
slot og park. Efter et besøg på dette smukke slot var det tid til den årlige rundboldturnering og 
efterfølgende havde Gert arrangeret et løb i parken for børn og barnlige sjæle. 
 
Da de fysiske aktiviteter var overstået var der de traditionelle lagkager og kaffe. Undervejs var der 
mulighed for at se dvd´ er fra de tidligere års generalforsamlinger. 
 
Generalforsamlingen blev afholdt i nogenlunde ro og orden og med masser af sange fra sangbogen, 
mens børnene lavede teater i teatersalen. 
 
Aftensmaden var traditionen tro pølser med brød……………. 
 
Der var ca. 25 til morgenmaden. 
 
 
Referent Bodil og Gert. 
 
 
 
 
 
 
 


