
Referat af Familieforeningen Holbech-Jensen af 14. maj 1983`s 
generalforsamling afholdt lørdag d. 15. august 2009 i Egtved. 

 
 
Deltagere: 
 
Bodil – Jørgen – Isabell – Sophia - Niels Christian 
 
Laurits – Anni – Everisto – Helle 
 
Anna – Jytte – Jørgen – Alice – Freddy – Steen – Helle – Jan – Jakob  Julie – 
lillesøster 
 
Åse – Robin – Tina – Ardy – Leila – Reza – Kurt – Lisbet – Tanja – Gitte – Henrik – 
Martin – solveig – Mathilde – Rasmus 
 
Ellen – Anker – Mona – Else – Hanne 
 
Bent – Karen – Niels – Janus – Ditte – Lars – Henrietta- Julius – Britt – Jens 
 
Ruth – Kirsten 
 
Jens Alfred – Bodil – Janne – Cæcilie – Kirstine – Ole – Mie – Jacob – Jessie 
 
Vi mødtes til middag i Egtvedhallens cafeteria hvor rammerne for dagen var sat. 
Hallen var til fri disposition for alle med enkle legeredskaber til fri afbenyttelse. 
Børnene indtog straks det frie legerum. 
 
Menuen bestod af: 
 
Forret: 
Laksesandwichtærte til de voksne. 
Nachos med oksekød salsa og cremefraiche til børnene 
 
Hovedret: 
Svinemørbrad m. ost, rød og grøn peber, rullet med bacon 
Marineret skinkesteg  
Flødebagte kartofler 
Mexicansk salat m. honning-lime dressing 
Salat m. melon, pinjekerner, artiskok m.m. 
Burritos med avocado 
Nuggets, gulerødder agurkestave og tomater 
Alm. Salat 



 
 
Til kaffen det traditionsrige lagkagebord. 
 
”Skrub af mad” 
Røde pølser med brød. 
 
 
Efter præsentationen blev middagen indtaget i hyggeligt samvær. 
 
Da vi havde spist gik nogle i gang med at lege i hallen. Den traditionelle rundboldkamp 
blev også afviklet. Og en flok gik hen og så ”Jessies” børnehave, som lå i nærheden.  
 
Så var tiden kommet til kaffebord og lagkage.  
 
Dernæst skulle generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Eventuelt 
6. Valg af ny formand 
 
 
Ad. 1.  
Bodil Schrøder blev valgt som dirigent.  
 
Ad. 2. 
Formanden gav ordet til Jessie. 
Kunne konstatere at foregående referat ikke var kommet med indbydelsen ud i år. 
Det lå ikke på hjemmesiden. Det gør det nu. 
Derefter havde Bent disse kommentarer: 
Ville gerne have lov til at læse formålene for familieforeningen op – blev dermed 
gjort 
Har opgaven som arkivar i foreningen – et stort arbejde at holde styr på diverse 
billeder ect. 
Manglede navne på deltagere fra sidste år i referatet – opfordring til at huske det.  
Vil gerne have, det er formanden, der afholder festen, der sørger for at billeder fra 
generalforsamlingen kommer i mappen.  
Vil gerne have formålene kommer til at sidde i mappen – det sørger Bent for! 
Dagsordenen skal stå på indbydelsen  
 



Ad. 3. 
Overskud fra 2008:   601. 25,- 
Årligt gebyr for webhotel  285.00,- 
Tilbage:    316.25,- 
 Budget godkendt 
 
 
Ad. 4. 
Ingen indkomne forslag 
 
Ad. 5. 
Laurits ytrede at de gamle var blevet for gamle til at afholde generalforsamlingen og 
om der stadig var opbakning dertil. 
Tanja sagde, at den tilslutning, de stillede med til generalforsamlingen vist talte for 
sig selv og næste generation er villig til at tage over. Bodil Schrøder tilsluttede sig 
Tanjas ord, og fortalte hvordan dagen er en god anledning til at mindes hendes far, da 
han altid var så stolt den dag, han samledes med sin familie. 
 
Jens Alfred benyttede lejligheden til at sige tak til sine børn og børnebørn for det 
var dem, der havde arrangeret dagen i dag. 
 
Jytte havde under oprydning fundet en artikel om den koldrulle der havde været Else 
Maries og som senere blev flyttet til Grejsdalen hos Jens Alfred og Bodil. Artiklen 
bliver sat i protekollen. 
 
Freddy ville gerne have taget et billede af alle kusiner og fætre. Det blev gjort efter 
generalsorsamlingen. 
 
Ad. 6 
Ny formand blev Ruth. TILLYKKE ! 
 
Inden ”skrub af maden” var der endnu tid til en snak og en leg. En fællessang eller to 
nåede vi også. 
 
Til sidst sluttede vi af med pølser og brød – ikke fordi vi var særlig sultne men……. 
 
Tak til alle for en god og hyggelig dag. 
Vi glæder os til næste år på Sjælland. 
 
 
For referat 
Jessie 
 


