
 

Referat fra Generalforsamling 

Familien Holbech-Jensen af 14. maj 1983 

 
 
Generalforsamling den 20. august 2011 i Fjelstrup Forsamlingshus, Stadionvej 1, Fjelstrup, 6100 Haderslev. 

Lidt om stedet: 

Fjelstrup er en lille by i Sønderjylland med 554 indbyggere (2011). Fjelstrup er beliggende 11 

kilometer nordøst for Haderslev, syv kilometer sydøst for Christiansfeld og 23 kilometer syd for 

Kolding. Byen tilhører Haderslev Kommune og er beliggende i Region Syddanmark. 

Den hører til Fjelstrup Sogn, og Fjelstrup Kirke samt Fjelstrup Skole ligger i byen. 

____________________________________________ 

Deltagere:  

  (Hans):   Bodil og Jørgen 

 Anna: Anna, Freddy, Alice, Steen, Jan og Jacob.  

(Minna): Åse og  Robin, Kurt og Lisbeth.  

Laurids: Laurits, Anni og Everisto, Helle, Kim, Mie og Oliver.  

Ruth: Ruth, Anne Marie og Leif, Kirsten.  

Ellen:  Ellen og Anker,  

 Else og Erling, Mette, Birgitte, Signe og Jens, Rasmus og Christina. 

 Hanne og Peder, Karen, Claus, Mille og Nynne, Lena 

 Mona og Per, Mads, Martin og Rikke.  

Jens Alf: Jens Alfred, Bodil, Jessie og Jannie.  

Bent: Bent, Karen og Nils, Janus, Ditte, Jens og Britt, Lars, Henriette og Julius.  

Astrid: Torben og Per. Ingen tilmeldte og ingen afbud. 

   

Fjelstrup Forsamlingshus var lejet og der var dækket op til buffet. Der var dækket lange borde og 

ingen bordkort. Formand Ellen bød velkommen og foreslog en fællessang. 

Derefter præsentationsrunde inden der blev sagt værsgo` til frokost. 

Efter frokost blev der introduceret til forskellige aktiviteter. 

Rundebold: Der blev spillet rundebold af børn, unge, voksne og ældre. Der blev kæmpet og løbet 

stærkt. Alle kæmpede for at vinde – næsten uden snyd. 

http://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8nderjylland
http://da.wikipedia.org/wiki/2011
http://da.wikipedia.org/wiki/Haderslev
http://da.wikipedia.org/wiki/Christiansfeld
http://da.wikipedia.org/wiki/Kolding
http://da.wikipedia.org/wiki/Haderslev_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Region_Syddanmark
http://da.wikipedia.org/wiki/Fjelstrup_Sogn
http://da.wikipedia.org/wiki/Fjelstrup_Kirke
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Sommerhus i Sandersvig:Der var stor interesse for at se ”selv-byg” sommerhuset i Sandersvig, 4 

biler kørte afsted og Per, Ellen og Anker viste rundt.     

Hyggelig samvær/snak forskellige steder ved Forsamlingshuset. 

Der blev serveret kaffe med hjemmebagte lagkager (Ellen, Else, Hanne og Mona havde bagt) og is 

til børnene. 

Derefter generalforsamling med følgende  

DAGSORDEN: 

 1. Valg af dirigent og referent. 

 Valgt blev Bodil Schrøder med applaus. Referent Else Bønneland. 

 2. Formandens beretning.  

Formandens vegne fortæller Else om tilrettelæggelsen af familiefesten i år. Vi ville gerne have haft 

mulighed for at gøre som familierne i Egtved og Helsingør, men dette var ikke muligt i det 

sønderjyske. Vi valgte derfor Fjelstrup Forsamlingshus og ved fælles hjælp er det også gået fint. Vi 

har valgt at få en hjælp i køkkenet, synes det er for træls, hvis arrangørerne skal stå i køkkenet hele 

dagen. Dette er selvfølgelig en ekstra udgift, men vi mener den udgift er godt givet ud.  Maden 

leveret fra Seggelund Cafeteria. Vi er glade for at så mange—samme antal som sidste år—har 

bakket op om familiefesten her i  Sønderjylland. 

Vores overvejelser omkring budget/udgifter og prisen på deltagelse kommer i forbindelse med 

regnskabet. 

  

3. Regnskab v/ Mona. 

  

Udgifter Indtægter 

Bordækning,frikadeller,kaffe,is,pølser 

mm 1755 

 Leje af lokale 

 

1800 

 Buffet 

 

7800 

 Køkkenhjælp 

 

1000 

 Underskud 2010 

 

150 

 Hjemmeside 2011 

 

285 

 Deltager betaling 230 kr. 

voksne og børn 115 kr. 

  

12190 

Salg drikkevarer 

  

1700 

Total 

 

12790 13890 

    Indtægter 

 

13890 

 Udgifter 

 

-12790 

 Overskud 

 

1100 

 Heldigvis er der overskud i år. Overskuddet sendes videre til formand Anna m/familie. 
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4. Indkomne forslag: 

 A) Forslag til ændringer til vedtægtens § 10.  

 Nuværende formulering i vedtægtens § 10:  

Protokollen bliver hos den afgående formand, som bringer den med til næste års 

generalforsamling (2011). 

 Forslag til ny formulering til vedtægtens § 10: 

 Foreningens protokol er elektronisk og kan ses på foreningens 

 hjemmeside www.holbech-jensen.dk. Hjemmesiden administreres af 

 webmaster. Den afgående formand sørger for, at referatet fra  

 seneste generalforsamling sendes til web-master for publicering på 

 hjemmesiden.  
   

Forslaget godkendtes med den tilføjelse, at referatet fra seneste 

Generalforsamling senest 3 måneder efter generalforsamlingen sendes til web-

master for publicering på hjemmesiden. 

 

B) Forslag til nyt fast punkt på dagsordenen. ”Barndomserindringer” (forslag fra 

sidste års generalforsamling). 

 

Forslaget godkendt. Det blev vedtaget, at fortælling skal gå på skift og at det  

hvert år aftales, hvem der fortæller til næste års generalforsamlingen. 

Laurids og Anna fortæller om sine barndomserindringer ved næste 

generalforsamling 2012. 

   

5.  Valg af ny formand. 

  Anna blev valgt som formand for generalforsamlingen 2012.  

  

6.      Eventuelt. 

a) Bodil Schrøder havde forberedt fortælling om ”Barndomserindringer” og fortalte på 

en meget levende måde om sine erindringer. Flot fortælling, som fik meget ros. 

b) 30 års jubilæum blev drøftet. Kurt og Åse skal stå for formandskabet dette år. Kurt 

gav udtryk for at familien allerede nu vil gå i gang med tilrettelæggelsen ( måske på 

Fyn) med mulighed for, at hver især sørger for overnatning. Forslag om at begynde 

festen tidligere på dagen/evt. senere på dagen.  Dans og musik blev også nævnt som 

festligt indslag til festen. 

Kurt har et forslag med til næste års generalforsamling 2012. 

c) Laurits fortalte morsomme vittigheder – som efterhånden er blevet en fast tradition. 

”Godt gået”, fantastisk at Laurids kan huske alle de vittigheder. 
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På et tidspunkt blev der stor  polemik med humoristiske indslag  mellem Anna og 

Laurids på grund af ”høregener” (tror forsamlingen nok), men ingen af de to mente 

der var tale om problemer med hørelsen.  

 

d) Vito efterlyser opdateringer til hjemmesiden. Der blev opfordret til at sende 

opdateringer til Vito. 

 

e)Sten opfordrede til at formandens beretning indeholder lidt om stedet hvor festen 

afholdes. 

 

Sanghæftet blev flittigt brugt. 

Generalforsamlingen blev afsluttet traditionen tro med røde pølser og 

brød med diverse tilbehør. 

 

 

Farvel og tak for endnu en fantastisk dejlig Familiegeneralforsamling. 

 

ref/Else 

 

  
  

 

  

  

 

 


