
 

Referat fra Familiegeneralforsamling 2014. 

Vor Frue Sognegård Lørdag den 16. august. 

 

Der var stor tilslutning til årets Familiegeneralforsamling nær Roskilde. 

I alt 61 voksne og 11 børn mødte op i højt humør. 

Klokken 12.30 bød Formand Bent (nr. 9) velkommen og præsenterede familierne. 

Herefter var der Buffet med dejlig mad. 

Menuen stod på : Kalvesteg og Glaseret skinke, Flødekartofler og smørstegte 

kartofler med estragon, broccolisalat med bacon og kyllingesalat med rucola. Hertil 

nybagt brød. 

Da alle var godt mætte var der som vanligt et væld af aktiviteter 

udendørs, mest populært blandt de små var nok flødebollekasteren og 

blandt de større var der stor tilslutning til rundbold. Andre tog sig et spil 

badminton i sportshallen eller spillede fodbold. 

Kl. 16 - kun ½ time forsinket - begyndte selve generalforsamlingen Jens 

(Bent ) havde kreeret 8 lagkager med forskellige frugter og marcipan HELT 

fantastisk både af smag og kunstnerisk udtryk - Ruth og Annemarie 

medbragte også eget bagværk,så der manglede ikke noget. Til børnene 

var der cupcakes og is. 

GENERRALFORSAMLINGEN. 

Dirigent: Steen ( Anna) 

Referent : Karen ( Bent ) 

Vi startede med at synge " Vores egen sang " 

Steen instruerede i "klappe-zoneterapi" og "åndedrætsøvelser" 



1. Beretning: Bent havde en hilsen fra Lars i Ghana. Han kunne desværre 

ikke deltage i år, da han ikke har været i DK. Han planlægger at tage orlov i 

2015/16. 

Webmaster Vito ( Laurids ) sender en hilsen, og mindede alle om, at 

protokollen er elektronisk og kan ses på hjemmesiden .Der mangler 

fortsat referat fra 2012 - FY-FY Jytte ( Anna ) Jytte regner med at sende det 

snarest.                                                                                                  

Aase ( Minna ) havde en hilsen fra Tina, som nu bor i Hong Kong. Familien 

håber at kunne deltage næste år. Aase havde også en hilsen med fra Glen. 

2. Regnskab: Intet over - eller underskud fra 2013. 

I år kostede det 250 kr. for voksne, halv pris for børn 2-12 år. 

Et evt. underskud "hænger" principielt på Formanden. Den familie som 

planlægger festen, er ansvarlige for, at økonomien hænger sammen. Evt. 

overskud kan man overføre til næste års formand. 

Betaling foretrækkes elektronisk på det opgivne kontonummer på 

indbydelsen, men kan ske kontant ved festen. 

Der var lidt debat om prisniveauet i forhold til tidligere. 

Helle ( Laurids ) mener det er for dyrt for studerende og børnefamilier. 

Ruth : Tidligere var det ofte hjemmelavet eller sammenskudsgilde, i dag er alt betalt. 

De "gamle" magter ikke længere at stå med det store arbejde. 

Robin ( Minna ) prioriterer at kunne betale sig fra det. 

Bodil ( Hans ) magter ikke at "gøre det selv " 

Helle konstaterer at:  §7 fastslår " at den til enhver tid siddende formand bestemmer 

hvor og hvordan generalforsamlingen skal foregå. 

DVS der er altså mulighed for at lave en billigere løsning hvis man selv tager sliddet  



på sig og allierer sig med back-up fra familiemedlemmer. 

Jan (Anna) : §3 Betalingstakster for børn er i år dyrere end de anførte i protokollen. 

Ifølge protokollen er børn 0-6 år gratis, børn ml 7-12 halv pris og fra 12 år og opefter 

fuld pris. 

Bent forklarer til dette, at her på Vor Frue, var prisen 0-2år gratis og 2-12år 1/2pris. 

Bent : §6 skal UDGÅ da der ikke længere eksisterer en pengekasse. 

Anni (Laurids) foreslår at der findes en anden tekst til næste forsamling. 

Bent : §9 ÆNDRE sidste sætning: referat, billeder etc. sendes til webmaster som 

sørger for at materialet kommer på hjemmesiden. Dvs. ikke i ringbindene. 

Bent : §10 protokollen er nu elektronisk . De gamle ringbind opbevares aktuelt hos 

Jens som medbringer dem hvert år. 

Else ( Ellen ) og Niels-Erik ( Ruth ) minder om at protokollen senest er 

revideret på Familiegeneralforsamlingen 20-8-2011. 

OBS : §5 : Årstallet på klokken 1983 skal rettes i  vedtægterne. 

4. Valg af ny formand : Bodil ( Hans ) takker og accepterer valget. 

5. Eventuelt : 

Else ( Ellen ) fortalte, at hun har hørt  Mike Andersen Band 

i Kolding, sammen med søster Mona. Mike er barnebarn af Astrid (nr. 5).  

Det bemærkes at Mike er hans kunstnernavn, det rigtige er Mikkel. 

Medbringer interessant artikel om Mike og hans musik. 

Jytte oplyser, at bandet spiller i Amager Bio til september. 

Steen foreslår vidensdeling elektronisk. Dette kan foregå fx. på 

hjemmesidens facebookside, som er en lukket gruppe. 

Bent har mødtes med Laurids omkring en stor kuffert med gamle billeder 



fra tidligere familiefester etc. som Laurids har lånt af Helle efter hendes 

mors død. Laurid s indbyder andre til at komme forbi og se billeder, måske 

af dem selv ?? sammen med ham. 

Bent oplyser, at han er i gang med at skrive sine erindringer (!!!) 

Familiegeneralforsamlingen slutter af med "skrub af mad" som var 

Pølser, brød og til børnene : pølsehorn. 

Omkring kl. 20 var festen slut, og alle fik tilbuddet om at få en Doggy-bag 

med hjem, da der var rigeligt mad i overskud. 

 

VI GLÆDER OS ALLEREDE TIL AT SES IGEN TIL NÆSTE ÅR. 


