
Familieforeningen Holbech-Jensen af 14. maj 2015-08-14 

Generalforsamling 15.08.2015 

 

Dagsorden: 

 

Valg af dirigent og referent: 

 

Søren Schrøder foreslås som dirigent. Forslaget godkendt af forsamlingen. 

Dirigenten åbner med at henlede opmærksomhed på at indkaldelse til generalforsamlingen er foretaget rettidigt og efter 

foreningens retningslinjer. Punktet godkendt af forsamlingen. Søren fortalte derefter en lille anekdote: han havde trådt 

sine barnesko i Vinding Idræts Center, hvor han stadig spiller old-boys fodbold. Han havde hørt omtalt, at der i dag 

skulle afholdes et stort arrangement (vores familiefest) og at alle hjemmekampe denne lørdag derfor var flyttet til 

søndag!  

 

Anders Schrøder er af formanden valgt til referent (iht. vedtægternes pkt. 9) 

 

Formandens beretning v/Bodil Schrøder: 
 

Deltager-antallet til dette års familiefest: 

51 voksne og 12 børn. 

 

Der  deltager repræsentanter fra 8 ud af de 9 søskende. Der er sendt invitation til Astrids familie dvs. Per og Torben. Til 

Torben er sendt 3 invitationer med anmodning om uddeling til hans tre børn. Dette iflg aftale mellem Bent og Torbens 

søn Mikkel. Bent har overværet flere koncerter med Mikkels band ” Mike Andersen Band” og talt med Mikkel, der er 

meget interesseret i at komme til familiefesten, men nok ikke har haft mulighed i år (tidspunktet er nok ikke det bedste 

med hensyn til han arbejde). Ifølge Bent kan det være der skal være tale om at droppe fremtidige indkaldelser. 

 

Det har ikke været en let opgave at finde et egnet sted til afholdelse af arrangementet indenfor budgettet, men det 

lykkedes endeligt, idet CAFE VIC havde fået ny bestyrer, Henrik, der påtog sig opgaven – mange tak til Henrik. 

 

Der er ikke indløbet meddelelser fra det forgangne år fra de forskellige familier, så Bodil nævnte alene de begivenheder, 

hun selv havde opsnappet: 

 

Runde dage: 

Laurids blev 90 den 18.09.2014 

Bent blev 80 den 31.03.2015 

Anna blev 95 den 23.05.2015 

 

Jens Alfred og Bodil fik et oldebarn i foråret 2015. 

 

Vi er en moderne forening og som sådan også på Facebook, hvilket alle måske ikke er klar over. Formanden ønsker at 

henlede opmærksomhed til dette site. 

 

Formandens beretning godkendt af forsamlingen. 

 

 

Regnskab 
 

Dette års deltagerpris er: 

Voksne kr. 260,00 

Børn 3-12 år kr. 130,00 

 

Prisen dækker buffet, kaffe og aftensmad samt porto, borddekoration og leje af hallen. 

 

Foreningen har jo ikke længere en pengekasse, så øvrige udgifter er ikke dækket af deltagerprisen. 

 

Vi har derfor en mindre udfordring, idet Vito (webmaster) har haft en udgift til hjemmesiden på kr. 278,-. Hvis vi deler 

det med antal voksne deltagere er udgiften kr. 5,50 pr. stk. Beløbet kan betales til mig.  



 

Forskellige forslag om at hæve beløbet (evt. til kr. 10,00) fra forsamlingen. 

Beløb af kr. 10,- pr betalende voksen godkendt af forsamlingen og indsamling foretaget under generalforsamlingen af 

Robin. 

 

Indkomne forslag 
 

Der er alene indkommet følgende forslag fra formand Bodil til ændring/ajourføring af foreningens vedtægter: 

 

Pkt 3: Ændring af prisniveauet til det nuværende gældende: 

            0 - 3 år - gratis 

            4 - 12 år - halv pris 

            Fra 12 år - voksen pris 

 

Pkt 6 . formanden råder over en pengekasse…….. UDGÅR 

 

Pkt. 3 godkendt af forsamlingen. 

Pkt. 6 godkendt af forsamlingen. 

 

Forslag fra Bent: 

Pkt. 10 vedr. hjemmesiden og upload af data fra seneste møde/protokol foretages af formanden. Denne vending bør 

ændres, da der ikke længere føres protokol. 

Forslag om at ændre dette til mere passende beskrivelse godkendt af forsamlingen. 

 

 

Valg af formand 2016 
 

 

Laurids foreslås som formand i 2016 – i Laurids’ fravær overtog Anni dirigentklokken. 

 

 

 

Eventuelt 
 

 

Facebook: Helle (Laurids) Forslog at  arrangere fælleskørsel gennem foreningens facebook-side til fremtidige 

familiefester. 

 

Bent ønsker at skrive en bog i 3. person, frem for i jeg-form, som omtalt ved forrige generalforsamling.  

Bent fremlægger uddrag af originale breve, omhandlende Julius Jensens liv og levned, bl.a. fra militærtiden og ophold 

på Hvoldgaard (ved Ølholm), hvor han traf Else-Marie Holbech, der tjente som stuepige. 

Bent fremlægger en tænkt start på bogen.  

Jens Alfred tilføjer en beretning (fra 1943?) hvor Far var ved at dø under indlæggelse på sygehuset i Haderslev. 

 

 

Da der ikke er flere indlæg under eventuelt afslutter dirigenten med at stile en STOR tak til formanden for afholdelse af 

arrangementet i Vinding Idræts Center. 

 

 

Generalforsamlingen afsluttet med afsyngelse af ”Du Kom Med Alt Det Der Var Dig” (side 28 i det omdelte sanghæfte) 

 

 

 

  



Familieforeningen Holbech-Jensen af 14. maj 1983. 
 

 

Sommerfest og generalforsamling lørdag den 15. august 2015 i Cafe VIC, Vinding Idræts Center, Nygårdsvej 10, 7100 

Vejle. 

 

 

Referat fra dagen: 

 

Dagens formand Bodil (datter af Hans, den ældste af de 9 søskende) bød velkommen til i alt 51 voksne og 12 børn. 

 

En særlig velkomst lød til Thomas kæreste med Gitte Holbech (barnebarn til Minna søskende nr. 3) og Jessica 

ægtefælle til Lars Holbech (søn af Bent nr. 9)  som begge deltog for første gang. 

 

Derefter præsenterede formand Bodil detagerne: 

 

HANS:  

Bodil og Jørgen, Søren og Melanie med børnene Isabell (kommer senere) og Sophia, Anders og Britt 

Niels-Christian og Gitte, Morten og Cathrine med børnene Alexander og Albert, Hanne (kommer senere) og Henrik 

med børnene Malthe og Emilie 

 

ANNA 
Freddy og Alice og barnebarn Julie 

Jytte og Jørgen 

 

MINNA 
Aase og Robin, Tina og Ardy med børnene Leila og Reza, Glenn med datteren Nova. 

Kurt, Martin og Solvejg med børnene Rasmus og Mathilde, Tania med børnene Amalie, Sebastian og Laurits, Gitte og 

Thomas, Winnie. 

 

LAURIDS  
Anni og Helle 

 

RUTH 

Ruth 

Kirsten 

 

ELLEN 

Ellen 

Mona 
 

JENS ALFRED 

Jens Alfred og Bodil 

Jessie og Ole med børnene Mie og Jacob 

Janne og Henrik 

 

BENT 

Bent 

Karen og Nils med datteren Ditte 

Lars og Jessica 

 

 

Efter præsentationen sang vi nr. 26 i sanghæftet: ”Vores egen sang”,  hvorefter der var buffet med forskellige lækre 

retter:  

Frikadeller, Tærter, glaseret skinke, kyllingelår og hertil kryderede kartofter, blandet salat og brød. Alt meget 

velsmagende. 

 



Efter spisningen kl. ca. 13.45 startede diverse lege, bl.a. den  traditionsrige rundboldkamp under ledelse af Janne, 

Anders og Britt. 

 

Ole Aaen (gift med Jessie – datter af Jens Alfred) indbød interesserede til at besøge sit værksted på Vindingvej, hvor 

han pusler med gamle motorcykler. Dette tilbud tog især mændene imod. 

 

Kl. ca. 16 var der eftermiddagskaffe/the med lagkage og herefter startede generalforsamlingen – se særskilt referat. 

 

Efter generalforsamlingen blev der serveret røde pølser og brød. 

 

Vi sluttede dagen – traditionen tro – med at synge ”Skul gammel venskab…”, hvorefter der var afrejse. 

 

Vinding, den 15. august 2015/Bodil Schrøder 

 


