
Generalforsamling
Familien Holbech-Jensen af 14. maj 1983

Generalforsamling 21. august 2010 
afholdt i Helsingørhallen

Til stede (i alt 54 voksne og 9 børn):

- Laurits,  Annie,  Averisto,  Vito,  Charlotte,  Alexander,  Catharina, Helle, 
Kim, Oliver, Mie.

- Anna, Jytte, Jørgen, Freddy, Alice, Steen, Helle, Jan, Jakob, Julie.

- Åse, Robin, Tina, Ardy, Laila, Reza, Kurt, Lisbeth, Gitte, Jesper.

- Ellen, Anker, Else, Mona.

- Ruth, Anne-Marie, Leif, Niller (referent), Sanne, Andreas, Helle, Casper, 
Kirsten (dirigent), Viggo, Sine, Julius, Ditte, Marie.

- Jens Alfred, Bodil, Jessie, Janne.

- Bent, Jens, Britt, Karen, Nils, Ditte, Janus, Lars, Henrietta, Julius

Afbud fra Torben & Per, Bodil & Niels Christian

Der var dækket op til frokostbuffet i Helsingørhallens Cafeteria, og Ruth bød 
velkommen til d. 28. generalforsamling og foreslog, at dagen blev indledt med 
fællessang.  Efter  præsentationsrunde  og  frokost  var  der  rundbold  på  de 
tilstødende fodboldbaner og guidet vandretur i det naturskønne område. Leif 
var vores guide med temaet: I Jørn Utzon's fodspor! En interessant rejse i 
lokal kulturhistorie! Der var røde pølser med brød til ”Skrub af mad”.
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Generalforsamling

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

Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Kirsten blev valgt til dirigent og Niels Erik til referent.

Ad. 2. Formandens beretning

Ruth nævnte de største begivenheder i året: Anna har haft 90 års fødselsdag, 
og Ellen og Anker diamantbryllup. 

Anne  Marie  fortalte  om vores  overvejelser  omkring  arrangementet.  Vi  har 
været inspireret af arrangementet ved den seneste generalforsamling og valgt 
at købe os til det hele (frokost, opstilling og oprydning). Vi var bange for at det 
ville blive for dyrt. 

Bent – vi har haft mærkedage siden sidst vi var sammen og tilføjede Anker's 
fødselsdag  i  august  (87  år),  og  Laurits   18.  september  (85  år).  Dernæst 
fortalte  Bent,  at  han  har  undersøgt  slægtstavlen  (almanakken),  som  blev 
startet af Lene i 1985. Uddrag af Bents gennemgang: 

− Slægts efterforskningen går tilbage til 1800.
− Jørgen Godfredsen var  bonde på fars  side (fra  Magleby).  Han døde i 

1885 (blev 85). 
− Laurids Jensen (farfar) blev 80 år og døde under 2. verdenskrig. 
− Julius kunne ikke komme med til begravelsen. 
− Else Marie blev 89 (Bents bemærkning hertil er at Anna slår Else Marie 

på alderen). 
− Else har modtaget fortjenstmedaljen efter 40 års tro tjeneste! 

Bent afsluttede med betragtninger angående Anna´s og eget liv!

Ad. 3. Regnskabet.

Indtægter:
Kassebeholdning    1.349
Deltagerbetaling 11.970
I alt 13.319
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Udgifter:
Betaling Helsingør hallen 13.183
Familiens hjemmeside      285
I alt 13.468

Underskud      149 

Familiens kassebeholdning er dermed tømt.

Årsager til underskud:
1) Deltagerbetalingen var ved en fejl sat for lavt
2) Der kom indtægter for 6 børn, men skulle betales for 9 børn
3) Udgifter til familiens web domæne var ikke indregnet i budgettet

Ad. 4. Forslag. 
Der var indkommet et forslag fra Bent. 
-  Som følge af  den diskussion vi  havde ved sidste  års  generalforsamling i  
Egtved om det var rimeligt vi stadigvæk bringer protokollerne med hvert år  
stiller jeg forslag om at disse nedlægges og kun fører dem på digital vis.
 
Vito har haft protokollen hjemme og har overført alle indkaldelser og referater, 
sange, breve fra Gana mm. til hjemmesiden. Endvidere ligger enkelte billeder 
på  hjemmesiden.  Derudover  er  der  oprettet  en  Facebook-gruppe!  Vito's 
bemærkning: Det er formentlig ikke muligt at have alle billeder liggende fra 
generalforsamlingerne –  det  optager  for  meget  plads.  Derfor  ses  på  andre 
løsninger – færre billeder eller links til billederne.

Konklusionen er derfor, at vi er godt på vej til at have en elektronisk protokol. 
Men papirudgaven af den eksisterende protokol skal opbevares et sted og Bent 
tilbyder i sin egenskab af arkivar, at han står for denne opgave! Med hensyn til 
billeder fra tidligere generalforsamlinger, så udvælger Bent enkelte billeder fra 
disse og Jens vil scanner billederne ind, så de efterfølgende kan sendes til Vito 
(web-master) for indlæggelse på hjemmesiden.

Af vedtægterne fremgår at protokollen skal overdrages til den næste formand. 
Det har ingen mening med den fremtidige elektroniske protokol. Derfor skal 
der på næste års generalforsamling besluttes ændringer til vedtægternes
§10. Forslag til vedtægtsændring, der skal behandles i 2011:

Nuværende formulering udgår:
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Protokollen bliver hos den afgående formand, som bringer den med til 
næste års generalforsamling 

Forslag til ny formulering til §10:
Foreningens  protokol  er  elektronisk  og  kan  ses  på  foreningens  
hjemmeside www.holbech-jensen.dk. Hjemmesiden administreres af web-
master.  Den afgående formand sørger  for,  at  protokollatet  fra seneste  
generalforsamling sendes til web-master for publicering på hjemmesiden. 

Bent's forslag om digitalisering af protokollen bliver dermed endeligt besluttet 
på næste generalforsamling.

Uden indkomne skriftlige forslag blev der diskuteret foreningens kommende 30 
års jubilæum – Skal der laves et arrangement med overnatning?

Der fremkom forskellige holdninger til denne opgave. Dirigenten opfordrer til, 
at  alle  til  næste  generalforsamling  overvejer,  om der  skal  være  et  30 års 
jubilæum med overnatning! Jytte foreslår, at hvis man laver et arrangement 
med overnatning, så skal hver familie arrangere sin egen overnatning! Freddy 
støtter, at der er overnatning hos familier! Robin foreslog, at 30 års jubilæet 
afholdes  som  nu,  men  markeres  med  musik  eller  anden  form  for  speciel 
underholdning!

Ad. 5. Valg af ny formand.
Ellen blev valgt med applaus!

Ad. 6. Eventuelt
− Jytte. 1000 tak for et dejligt arrangement med speciel tak til Leif (guide 

på turen til LO skolen).
− Helle foreslår, at man ved præsentationsrunden bliver gjort opmærksom 

på, hvem der er i lige linje og hvem der er kæreste mv. Endvidere 
forslag til nyt punkt på dagsordenen: Barndomserindringer. 

− Laurids er også udmærket tilfreds med arrangementet og synes at det er 
ok at digitalisere, blot det ikke bliver maden!

− Vito (web-master). Send mail angående navne på børn og børnebørn, 
mv., så det kan lægges på hjemmesiden.
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