
Referat af den årlige komsammen i ”Familieforeningen Holbech-Jensen” lørdag den 
18. august 2012 kl. 12.00 i Vor Frue Sognegård, Vor Frue Hovedgade 65, 4000 
Roskilde. 
 
Program for dagen: 
 
kl. 11.00-11.45: Vi mødes på Vor Frue Sognegård 

kl. 12.00-13.30: Frokostbuffet i Vor Frue Sognegård 

kl. 13.30-15.30: Fællesaktiviteter og motion på pladsen (der er også en indendørs hal) eller vi kan 
se Roskilde Festivalplads, Domkirken eller Vikingeskibene 

kl. 16.00: Kaffe og hjemmelavede kager med efterfølgende generalforsamling 

kl. 18.30: Serveres de traditionelle røde pølser eller hotdogs 

kl. 19.30: Afsked og på gensyn næste år 
 
For deltagelse betales 200 kr. for voksne og 100 kr. for børn (5-10 år). Vin, øl og vand købes på 
stedet til rimelige priser. 
 
På vegne af Anna bød Freddy hjertelig velkommen på en herlig solrig 3. lørdag i august og den 
obligatoriske præsentation af de fremmødte familiemedlemmer: 
 
Deltagere: 
 
ANNA var tilstede med Freddy og Alice, Steen, Helle og Jan, Jakob, Julie og Nikoline samt Jørgen 
og Jytte. 
 
MINNA var repræsenteret v/ Åse og Robin, Tina og Ardy, Leyla og Reza. Kurt og Lisbeth, Tanja, 
Gitte, Amalie, Sebastian og Laurits. 
 
LAURIDS var tilstede med Anni og Evaristo, Steen og Sanne samt Helle. 
 
RUTH var tilstede med Anne-Marie og Leif, Esben og Julie, Uffe og Ditte, Niels Erik og Sanne 
samt Kasper og Marie. 
 
ELLEN var tilstede med Anker, Else og Mona. 
 
JENS-ALFRED var tilstede med Bodil. 
 
BENT var tilstede med Karen og Niels samt Ditte, Lars og Jens. 
 
Efter frokosten var der forskellige legeaktiviteter rundt omkring på græsplænen og den altid 
fornøjelige flødebollemaskine blev flittigt brugt. De, der havde lyst til at se nærmere på Roskilde, 
blev fordelt i biler ført an af Freddy. 
 
Da alle var samlet igen kom der kaffe og hjemmebagte kager på bordet og den årlige 
familiegeneralforsamling blev indledt med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Formandens beretning v/Anna 
3. Regnskab v/Jytte 



4. Indkomne forslag 
5. Barndomserindringer v/Laurids ”for mere end 80 år siden”. 

Kurt (Minna) fortæller om 30 års jubilæumsgeneralforsamlingen næste år 2013. 
6. Valg af formand for 2013. 
7. Eventuelt. 

 
Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent og referent 
 
Freddy valgtes til dirigent og Jytte som referent. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: Formandens beretning v/Anna 
 
Der var intet at berette fra Anna, som havde uddelegeret opgaverne ved afholdelse af familiefesten 
til sin familie. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Regnskab v/Jytte 
 
Efterfølgende er regnskabet gjort op og der fremkom et overskud på 117 kr., som er blevet overført 
til Kurt (Minna). 
 
 Indtægter Udgifter 

Kassebeholdning fra sidste år 1.000 kr.  

Indbetalinger fra deltagerne 
samt salg af vin, øl og vand 

 
9.908 kr. 

 

Buffet, pølser, kaffe, kager og 
snacks 

  
10.506 kr. 

Betalt Vito for udlæg til 
webhotel ”holbech-jensen.dk” 

  
285 kr. 

Ialt 10.908 kr. 10.791 kr. 

Saldo  117 kr. 

 10.908 kr. 10.908 kr. 
 
Ad dagsordenens punkt 4: Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomme forslag. 
 
Ad dagsordenens punkt 5: Barndomserindringer v/Laurits ”for mere end 80 år siden”. Kurt (Minna) 
fortæller om 30 års jubilæumsgeneralforsamlingen næste år 2013. 
 
Laurits fortalte hvad han erindrede og blev sekunderet uregelmenteret af Anna. Hvis referenten får 
tid, ville det være godt om hun kunne udskrive hele teksten ordret – det var meget morsomt at høre. 
 
Kurt fortalte, at de havde fundet et godt sted til næste års familietræf lørdag den 17. august 2013 kl. 
12 i Romalt tæt på Randers. Der var de faciliteter vi havde brug for, bl.a. elevator, da salen lå på 1. 
sal. SS Bjørn skulle være på besøg i samme uge i Randers og Bent vil undersøge om der er 
mulighed for en sejltur på Randers Fjord. Til evt. overnattende gæster er der vandrerhjem. 
 
Ad dagsordenens punkt 6: Valg af formand for 2013. 
 



Under fotografering med kys og kram overdrog Anna dirigentklokken til næste års værter: Åse og 
Kurt (Minna). 
 
Ad dagsordenens punkt 7: Eventuelt. 
 
Freddy takkede for god ro og orden og Steen afsluttede med en fortælling fra det lokale plejehjem i 
Vor Frue. Beboerne havde vundet store beløb i tipning og det gav anledning til et interview af en 
journalist. Johannes, som var jyde fortalte: Joh, Maren og a går sammen. Hvis pikken står til højre 
krydser vi 2, til venstre 1 og nedad x. Det fik journalisten til at spørge: Hva' nu hvis den stritter 
fremad? Johannes svarede: Så er den helt gal for så får vi ikke tippet i den uge! 
 

Referent: Jytte  


