
Familieforeningen Holbech-Jensen af 14. maj 1983

Referat af familiefest og generalforsamling den 18. august 2018 i Vor Frue
Sognegård, Vor Frue Hovedgade 65, 4000 Roskilde

Ruth er formand. Anne-Marie bød velkommen på vegne af Ruth, der havde ønsket at 
begynde familiefesten med en ny sang "En pepsang til dit ego, nr. 33 i sanghæftet". 
Efter sangen fortalte Anne-Marie om dagens program og dagens buffet samt gjorde 
opmærksom på, at hallen var til fri afbenyttelse. 

Præsentation af alle deltagere:

Hans:
Bodil og Jørgen

Anna:
Jytte og Jørgen
Freddy og Alice, Steen, Helle med datteren Nikoline

Minna:
Aase og Robin, Tina med sønnen Reza
Kurt, Gitte og hendes søn Alexander

Laurids:
Anni og Evaristo, Evaristos bror Giuseppe og svigerinde Franca fra Italien
Gert og Bodil
Helle, Mie og Allan

Ruth:
Anne-Marie og Leif, Uffe og Ditte med børnene Marie og Alma, Esben og Iben
Niller og Sanne, Casper og Maria
Kirsten og Viggo, Ditte og Jan med børnene Otto og August, Marie med børnene 
Storm og Vigga

Ellen:
Else, Rasmus med børnene Dagmar og Ellie og Mettes børn Signe og Jens
Mona, Mads og Charlotte med børnene Tobias og Andreas

Jens Alfred:
Jessie og Bodil

Bent:
Lars og Jessica med sønnen Noah
Karen og Nils med datteren Ditte
Jens og Britt

Efter præsentationen af alle deltagere var buffeten klar, og der blev spist og snakket 
ved 8-mands bordene. Undervejs et par sange. Efter alle var blevet mætte, blev der 
spillet rundbold udenfor med deltagelse af både små og store. Formand Ruth kiggede 
med fra sidelinjen efter en lille lur. Her blev hun - siddende på sin rollator - ramt af en
bold på munden. Ikke helt ufarligt at være til familiefest.



Efter rundbold var det tid til det årlige familiefoto, som Leif stod for. Han styrede 
kameraet fra sin mobiltelefon, så ingen opdagede fotografen.

Lagkager og kaffe var næste punkt på programmet og herefter var det blevet tid til 
generalforsamling.

Generalforsamling:

Valg af dirigent og referent
Niller vælges som dirigent og Kirsten som referent.

Formandens beretning
Niller holdt på Ruths vegne formandens beretning og fortalte, at i året, der er gået, 
har Ruth været på hospitalet et par gange. Hjertet fungerer ikke så godt, og Ruth får 
vand i lungerne. Han fortalte, hun havde haft kræfter til at besøge Ellen i 
Christiansfeld, der er flyttet fra eget hus til lejlighed. 

Herudover sagde Niller, at det var et flot fremmøde til familiefesten med 70 deltagere,
heraf 55 voksne og 15 børn.

Bent supplerede beretningen og stillede sig sammen med sine to søstre Ruth og Ellen.
Bent har det fantastisk godt, der hvor han bor i Valby. Han interesserer sig stadig for 
den gamle damper Bjørn og mindedes hvordan Ruth jævnligt var kommet på besøg 
på damperen med kage til dem alle. Bent sagde, han er stolt af sine to søstre og 
fortalte anekdoter fra barndommen og barndomshjemmet. Bent er blevet passet af 
Ellen og Ruth. Bent har også planer om at besøge Ellen i sine nye lejlighed. 

Bent gjorde også opmærksom på, at Ellen var blevet 90 år den 2. februar i år.

Regnskab
Kirsten fremlagde på Ruths vegne årets regnskab. Hun oplyste, at foreningen ingen 
kapital har, da sidste års familiefest gav et underskud på ca. 140 kr.

I år bliver underskuddet på 340 kr., som dækkes af formanden.

Indtægter: 
55 voksne á 300 kr. = 16.500 kr.
11 børn á 150 kr. =   1.650 kr.    
I alt 18.150 kr.   

Udgifter:
55 voksne á 289 kr. = 15.895 kr.
11 børn á 145 kr. =   1.595 kr.
Leje af hal   1.000 kr.
I alt 18.490 kr.

Underskud      340 kr.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

Indkomne forslag
Ingen



Valg af formand 2019

Ellen er den nye formand og fik overdraget klokken. Næste års familiefest bliver i 
Stepping, hvor flere af Holbech-Jensen børnene har gået i skole. Skolen eksisterer dog
ikke mere.

Eventuelt

 Robin foreslår, at klokken skal ringe, når den bliver overgivet til en ny formand.

 Steen spørger om næste generation vil overtage det videre forløb, hvilket er i 
gang.

 Niller filmede familiedagen og har produceret en fin film, der er lagt på 
familiens facebook side.

For referatet

Kirsten


