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Referat af ordinær generalforsamling, 

tirsdag 14. september 2021 

Fra bestyrelsen mødte 

Axel Bredsdorff, Bjarne Pedersen, Birgitte Schjerning Povlsen, Carsten Erichsen, Georg Lund, Kirsten 

Kristensen, Sanne Rud, Verner Hylby, Søren P. Petersen 

Mødested 

Per Kirkebysalen, Mariehøjcentret, Øverødvej 246B 

Ca. 90 deltagere. 

Referat 

Søren P. Petersen 

 

1  Valg af dirigent og referent 

Anita Mikkelsen blev valgt som dirigent. 
Søren P. Petersen blev valgt som referent. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mindst 14 dages varsel iht. 
vedtægterne. Den var bl.a. annonceret i NYT med dagsorden og senere udsendt i Nyhedsmail nr. 169 
fra den 26. juli 2021. 

2 Formandens beretning 
Axel Bredsdorff fremlagde formandens beretning. 
 
Nedenfor er beretningens vigtigste punkter gengivet i overskrifter. I Søllerødbogen 2021 er 
beretningen vist i sin helhed. 
 

 Arrangementer 

• Christian 2. / Lars Bisgaard 

• Gravpladsen ved Wesselsminde / Esben Aarsleff 

• Moths ordbog / Marita Akhøj Nielsen 

• Aflysninger i foråret 

o Herregårde i Grænselandet 

o Generalforsamlingen i maj 

o Søllerødstenens 90-års fødselsdag 

o Sensommerudflugt 
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o En aften med Gregers 

• Skåltegnssten i Trørød / Søren P. Petersen 

• Eremitageslottet / Erik Trudsø 

• Barnekonger / Niels Peter Stilling 

• Kastellet / Erik Trudsø 

• Rudersdal geologi / Steen Andersen 

• ”Big Bill” / Martin Lund 

Andre emner 

• Andre aktiviteter 

• Samarbejder 

• Søllerødbogen 

o Tak til Projektgruppen. 

o Tak til Morten Meinert fra arkivet. 

o Tak til uddelerne. 

• NYT og mails. 

• Klummer i Rudersdal Avis ved Axel Bredsdorff. 

• Ny introduktionsfolder. 

• Der er en tendens til, at foredragsholdere ønsker honorar, hvilket kan medføre, at der vil være 

deltagerbetaling fra tid til anden. 

Kommentarer og spørgsmål fra salen 

Ingen. 

 

Beretningen blev godkendt. 

3  Regnskab 2020 og budget 2022 

Kassereren, Verner Hylby, gennemgik det uddelte og reviderede regnskab for 2020. Verner 

fremhævede bl.a.: 

• Kontingentindtægter:  239.168 kr. (under budget) 

• Tilskud fra Rudersdal Kommune:  35.000 kr. 

• Søllerødbogen  165.974 kr. (over budget pga. flere sider end oprindeligt 

planlagt) 

• Resultat, overskud:  1.479 kr. 

Kommentarer og spørgsmål fra salen 

Niels Brüel: 

• De sparede udgifter til udsendelse af Søllerødbogen burde fremgå af årsregnskabet – fx som 

en note. Besparelsen skal ses i lyset af, at mange hjælper til med at uddele Søllerødbogen og 

derved sparer portoen ved udsendelse. Den sparede udgift vurderede Niels Brüel til at være i 

størrelsesorden 40.000 kr. 

• På samme måde bør besparelsen af udgift til sekretærhjælp fremgå. Også denne besparelse 

vurderes til at være i samme størrelsesorden. 
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• Hensættelseskontoen i balancen er normalt passiv. 

Svar: Verner orienterede om, at den her er et aktiv. Hensættelsen er en opsparing til at 

dække udgifter til bogudgivelser. 

NN#1.: 

• Hvad dækker medlemsadministrationen over? 

• Verner oplyste, at den dækker udgifterne til to administrative værktøjer: ”Forening Let” til 

medlemsadministration og ”Onside” til administration og udsendelse af Nyhedsbrev. 

Regnskabet blev godkendt. 

3.2 Budgettet 2022 

Kassereren, Verner Hylby, gennemgik det uddelte budget for 2022. Verner fremhævede bl.a.: 

• Tilskuddet fra Rudersdal Kommune er reduceret fra 35.000 kr. til 15.000 kr. 

• Honorarposten til foredrag er sat op fra 6.000 kr. til 20.000 kr.  

• Underskuddet er budgetteret til 82.000 kr. Dette kan naturligvis ikke fortsætte år efter år, 

men er formålstjenligt for at reducere den høje egenkapital. 

Kommentarer og spørgsmål fra salen 

NN#2: Hvorfor budgetteres tilskuddet fra Rudersdal Kommune så lavt som 15.000 kr., når den i 2020 

var 35.0000 kr. 

Svar: Kommunen mener, at HISTTOP kan klare sig med det lave tilskud - dette set specifikt i lyset af 

selskabets høje egenkapital. 

Erik Mollerup: Opfordrede alle til at hverve nye medlemmer for at øge den samlede 

kontingentindtægt. Denne er i 2022 budgetteret til 210.000 kr., og i regnskabet 2020 blev den på 

239.168 kr. 

Budgettet blev vedtaget. 

4  Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet i 2021 på 250 kr./år. 
 
Kontingentet blev vedtaget. 

5  Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår – i overensstemmelse med §§ 4 og 6, at bestemmelserne i § 3 om  
3.1.: - at ”bestyrelsen består af en formand samt indtil 10 medlemmer” ændres til at ”bestyrelsen 
består af formand samt indtil 12 medlemmer” og 
3.2.: - at ”to suppleanter” udgår.  
3.3.: - at ordet ”suppleanter” udgår af bestemmelsen. 
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§3, stk. 1-5 vil således lyde: 
”Bestyrelsen består af en formand samt indtil 12 medlemmer. Valg til bestyrelsen foretages af den 
ordinære generalforsamling, der tillige vælger to revisorer. Valgene gælder for to år ad gangen. 
Formanden vælges først og derefter den anden halvdel af bestyrelsen, som er på omvalg. Genvalg 
kan finde sted. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Osv.” 
 
Begrundelse: De sidste 10 års praksis har været, at suppleanter deltager på lige fod med valgte 
bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsens møder og arbejde. Der har ikke i bestyrelsen forekommet 
afstemninger. Der er således ingen grund til, at der findes ”A-medlemmer” og ”B-medlemmer”. 
 
Forslaget blev vedtaget. 

6  Valg ifølge vedtægterne 

6.1 Valg til bestyrelse 

Til bestyrelsen blev valgt: 

 Verner Hylby => genvalgt for to år 

 Georg Lund => genvalgt for to år 

 Sanne Rud => genvalgt for to år 

 Bjarne Pedersen => nyvalgt for to år 

 Kirsten Kristiansen => nyvalgt for to år 

 Lars Bo Hansen => nyvalgt for to år 

 Henriette Gøtstad => ønskede ikke genvalg 

Lars Bo Hansen takkede for valget. Lars Bo Hansen fortalte lidt om sig selv 

Axel Bredsdorff oplyste, at bestyrelsen nu består af 11 medlemmer. Til den sidste plads ønsker 

bestyrelsen en bevaringsarkitekt som erstatning for Henriette Gøtstad. Det arbejdes der på. 

6.2 Valg af revisor 

 Anita Mikkelsen => genvalgt for et år 

 Christoffer Buster Reinhardt  => genvalgt for et år 

 

6.3 Bestyrelsen 

Bestyrelsen består herefter af: 

 Cand.scient. Axel Bredsdorff, formand (2020-2022) 

 Etnolog, MK Birgitte Schjerning Povlsen (2020-2022) 

 Mag.art. Bjarne Pedersen (2021-2023) 

 Cand.mag. Carsten Erichsen  (2020-2022) 

 IT-konsulent Erik Trudsø Jespersen  (2020-2022) 

 Konsulent Georg Lund  (2021-2023) 

 Rådgiver Kirsten Kristensen, sekretær (2021-2023) 

 Cand.mag. Lars Bo Hansen (2021-2023) 

 Museumskonsulent, Ph.D. Niels Peter Stilling, redaktør  (2020-2022) 

 Lærer Sanne Rud  (2021-2023) 
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 Cand.polyt. Søren P. Petersen, næstformand (2020-2022) 

 Konsulent Verner Hylby, kasserer (2021-2023) 

7  Eventuelt 

7.1 Søllerødbogen 2022 

Axel opfordrede til at huske på at melde flytning. Adresseændringer har været lidt af en udfordring, 

men uddelingen blev klaret på ca. en uge. 

7.2 Introduktion af Forårsturen 

Axel Bredsdorff orienterede om, at ”sensommerudflugten” bliver en forårsudflugt 2022. 
Den går til Sydsjælland den 11/6.  

7.4 Digitalisering af Søllerødbogen 

Søren P. Petersen berettede, at alle Søllerødbøger fra 1942 til og med 2018 er blevet digitaliseret. 

Søren viste, hvor og hvordan Søllerødbogen kan findes og downloades fra www.histtop.dk 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:50. 

Foredrag 

Efter generalforsamlingen holdt Steffen Riis første del af sit foredrag om – Genforeningen 1920. 

 

Søren P. Petersen / 14. september 2021 


