Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen

Referat af ordinær generalforsamling,
onsdag 27. maj 2015
Deltagere
Til stede var ca. 100 medlemmer.
Fra bestyrelsen mødte
Anita Mikkelsen, Carl Steen Berggreen, Georg Lund, Jan Britze, Niels Peter Stilling, Sanne Rud,
Verner Hylby, Søren P. Petersen.
Afbud fra bestyrelsen
Birgitte Schjerning Povlsen, Lars Bo Hansen
Mødested
Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte
Referat
Søren P. Petersen
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Valg af dirigent

Kaj Elkrog blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne. Bl.a. i
Rudersdal Avis 5. maj 2015.

2

Formandens beretning

Den 5. maj oplevede vores medlem, Ole, at en ung mand i bussen spurgte hvorfor der blev flaget. Ole
forklarede ham, at den netop den dag var det 70 år siden, Danmark blev befriet.
Formanden, Anita Mikkelsen, indledte sin beretningen med denne lille historie, for at illustrere
behovet for historieformidling. Historieformidling og især formidling af lokalhistorien er netop et af
de vigtigste formål med Selskabet.
Selskabets arrangementer og udgivelser understreger, at det lever op til dets formål med at formidle
historie.
Resten af referatet af Anita Mikkelsens beretning gengives kun i hovedpunkter her i referatet. De
detaljerede beretning udgives i Søllerødbogen 2015, der i år udkommer omkring månedsskiftet majjuni.
Formand: Etnolog Anita Mikkelsen, Ellekrogen 8, 2950 Vedbæk, 4589 0717
Sekretariat: Rudersdal Museer, Biblioteksalléen 5, 2850 Nærum, 4611 5652
Bank: Nordea, Reg. nr. 2253, Kontonr. 7555 468 398, SWIFT: NDEADKK, IBAN: DK6620007555468398,
CVR-nr: 29 72 83 80

Arrangementer i 2014
Første halvdel af 2014 var præget af 100-året for starten af 1. verdenskrig 1914, 150-året for krigen
1864 og 200-året for Kielerkongressen, hvor Norge og Danmark blev adskilt.


















Søren P. Petersen: Københavns nyere Befæstning og 1. verdenskrig.
Besøg på Garderhøjfortet.
Tore Dinesen: Mine forældre i krig i generationer.
Per Kuskner: Matador – mennesker, myter og minder.
Niels Peter Stilling: Rundvisning på Hørsholm Kirkegård.
Jon Voss og Søren P. Petersen: Aftentur i Geelskov.
Niels Peter Stilling: En vandring i parken ved Frydenlund Slot – blev dubleret.
Ordinær generalforsamling efterfulgt af Jon Voss: Mothsgården og Rudersdal Museer.
Sensommerudflugt til Gunderslev Kirke, Gunderslevholm, Karise Kirke, Vallø Kirke, Vallø.
Niels Peter Stilling: Byvandring i Trørød med et kig på Skovly.
Omvisning i Fredensborg Slotshave.
Besøg på Nivaagaard Teglværks Ringovn.
Marita Akhøj Nielsen: Mathias Moth og hans Ordbog.
John Erichsen: Fra storgods til husmandssted: Grever, baroner og husmænd.
Niels Peter Stilling: Dansk Vestindien.
Jørgen Berg: Kunstsamling på Nærumgaard Skole.
Mette Wille: Engle og nisser

Andre aktiviteter











Bevaringsudvalget holder øje med lokalplaner og kommer med bemærkninger, når det er
nødvendigt. Nogle af disse bemærkninger bliver hørt og andre ikke, fx
o
Lokalplan 241, hvor der på hjørnet mellem Langhaven og Malmbergsvej nedrives en
række bygninger, som passer ind i miljøet, for at give plads til et dagligvarehus.
Selskabet gjorde forgæves indsigelse mod nedrivningen.
Deltagelse i ”Partnerskab om bevaring af historiske monumenter i Rudersdal Kommune”,
herunder arbejdet med ”de talende monumenter”.
Vores foredrag er åbne for alle, og Søllerødbogen har en stor formidlingsværdi.
o
Hvert år udgiver Selskabet Søllerødbogen med Niels Peter Stilling som redaktør og
med artikler fra flere forfattere. Stor tak til forfattere og til vores redaktør, Niels
Peter Stilling og de mange, som bringer Søllerødbogen ud til medlemmerne.
Havnedagen i Vedbæk i august, hvor Selskabet er til stede og fortæller om foreningen.
Frivilligbørs i september, hvor vi byttede ydelser foreningerne imellem.
Medlemsbladet, Nyt fra Lokalhistorien, udkommer to gange årligt med beskrivelser af vores
arrangementer og med små artikler.
Nyhedsservice via e-mail.
Hjemmesiden, www.histtop.dk, der blev fornyet i februar.
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Samarbejder






Selskabet har et fint samarbejde med Rudersdal Kommune, specielt kulturafdelingen,
Søllerød Menighedsråd og kulturelle foreninger. Bl.a. har Rudersdal Kommune tildelt
Selskabet 45.000 kr. i driftstilskud. I 2015 er tilskuddet dog blevet reduceret til 35.000 kr. pga.
vores tilsyneladende store egenkapital der jo i virkeligheden er en opsparing til bogprojekter.
Særligt skal det gode samarbejde med Rudersdal Museer nævnes, med en særlig tak til Birgit
Simonsen, som udfører sekretærarbejdet for Selskabet. Også tak for et godt samarbejde til
Idon Grafik, der trykker Søllerødbogen og vores andre trykte materialer.
Anita afsluttede med at takke medlemmer for deres interesse og opbakning til Selskabet.

Kommentarer og spørgsmål fra salen


Jan Britze tilføjede en tak Georg Lund og Sognegården for husly til vores arrangementer og
møder.

Beretningen blev godkendt.
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Regnskab og budget

3.1 Regnskab 2014
Kassereren, Verner Hylby, gennemgik det uddelte regnskab for 2014. Verner fremhævede bl.a.:


Kontingentindtægterne er blevet lidt mindre end forventet, hvilket skyldes, at der er færre
medlemmer end forventet. Opmærksomheden henledes på, at der er 6.436 kr. i skyldige
kontingenter
 Udgiften til sensommerudflugten blev på ca. 2.120 kr., hvilket er noget mindre end den
forventede udgift på 4.000 kr.
 Sekretærudgiften er på 46.550 kr.
 Resultat 2014 blev et overskud på 5.900 kr.
 Balancen er på 357.428 kr., under forudsætning af at alle betaler deres skyldige kontingenter.
Der var ingen bemærkninger fra salen.
Regnskabet blev godkendt.
3.2 Budgettet 2016
Kassereren, Verner Hylby, gennemgik det uddelte budget for 2016 med bl.a. følgende bemærkninger:
 Der er budgetteret med 900 medlemmer.
 Der er budgetteret med ca. 20.000 kr. i underskud.
Der var ingen bemærkninger fra salen.
Budgettet blev vedtaget.
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Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes i 2016 med samme beløb som 2015, dvs. 250 kr./år.
For at modvirke underskuddet må det dog forventes, at kontingentet stiger i 2017.
Kontingentet blev vedtaget.
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Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.
Anita benyttede punktet til at opfordre medlemmerne til at komme med gode ideer til
arrangementer. Specielt hvor der er mulighed for at komme om bag kulissen.
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Valg ifølge vedtægterne

På valg var:
Til bestyrelsen blev genvalgt/valgt:
Verner Hylby
Jan Britze
Georg Lund
Steen Pedersen

=> genvalgt
=> genvalgt
=> genvalgt
=> nyvalgt

Morten Trommer har ønsket at udtræde af bestyrelsen.
Suppleanter:
Revisor:
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Axel Bredsdorff
Carsten Erichsen
Lis Vorsting

=> nyvalgt som suppleant
=> nyvalgt som suppleant
=> genvalgt

Eventuelt

Jens Staalby: Takkede for den positive modtagelse i Selskabet, hvorefter han begrundede sit forslag.
Der er mange bevaringsværdige bygninger og mange bygninger med en lang historie. Forslaget er at
der på nogle af disse interessante bygninger opsættes et lille tavle med bygningens historie.
Salen udviste interesse for, at Selskabet skulle arbejde videre med forslaget.
Anita Mikkelsen takkede Martin Wilson og Morten Trommer for deres store indsats for foreningen.
Martine har især bidraget artikler i NYT og Morten med artikler i Søllerødbogen: Det skrev aviserne i..
Anita takkede Kaj Elkrog for varetagelse af dirigentjobbet.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:25
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Foredrag
Efter generalforsamlingen holdt Anders Bak Lodahl et interessant foredrag om Skodsborgs
badesanatorium

Søren P. Petersen / 27. maj 2015
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