Jonstrupsamlingens Venner
Mødereferat fra generalforsamling i
Jonstrupsamlingens Venner
onsdag d. 20. marts 2019 kl. 19.00
21. Marts 2019
Som formand bød Signe Holm-Larsen (SHL) de fremmødte velkommen til denne foreningens første ordinære generalforsamling og gik derefter over til dagsordenen.
1. Valg af dirigent:
Per K. Larsen (PKL) blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Den mundtlige beretning:
Formanden uddybede i den mundtlige beretning, hvad der er sket i foreningen i årets løb. Hun
fremhævede den samarbejdsaftale, som pr. 1.1.2019 er kommet i stand mellem Furesø Kommune, Furesø Museer og Jonstrupsamlingens Venner, som afklarer samlingens ejerforhold og giver
et tydeligt og konstruktivt grundlag for Jonstrupsamlingens fremtid. Herefter har Jonstrupsamlingens Venner primært ansvar for samlingens formidlingsaktiviteter, mens Furesø Museer har
ansvar for bevaring af genstande, arkivalier og rekvisitter.
Formidlingsaktiviteterne har i det forløbne år bl.a. omfattet søndagsfortællinger, efterårsferieåbent, to udstillinger, deltagelse i Hjortøgruppen, workshops samt en historisk vandretur fra Måløvhøjbebyggelsen i Ballerup til Jonstrup Seminarium i Furesø; hertil kommer gruppebesøg efter nærmere aftale og belysning af særlige spørgsmål, fx af historien bag seminariets Filosofgang. Formanden omtalte tillige den kommende tids mange arrangementer og efterårets udstilling om livet i Jonstrup Øvelsesskole og opfordrede medlemmerne til at komme med forslag og
ideer til workshops, vandreture og andre aktivitetsforslag for 2020.
Foreningen ser stadig adgang for gangbesværede gæster i samlingen som en af de store udfordringer, men glæder sig over, at der af kommunens tilgængelighedspulje er givet tilsagn om en
række mindre tiltag, som gennemføres snarest, men ikke erstatter en elevatorløsning.
Formanden benyttede lejligheden til at takke for opbakning, sparring, nye ideer, praktisk støtte
og bred formidling til foreningens samarbejdspartnere, bl.a. Værløseegnens Historiske Forening, Ballerup Museum, Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie og Jonstrup89.
I den efterfølgende debat understregede Inge Livbjerg, at en elevatorløsning ikke må belaste det
bevaringsværdige miljø. Heidi Storck foreslog at undersøge en indvendig løsning, inspireret af
Fiskerhusene i Dragør.
Herefter blev beretningen vedtaget.
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3. Godkendelse af årsregnskab for 2018 og budget 2019 samt fastsættelse af kontingent for
2019:
Kasserer Anne Sørensen (AS) gennemgik årsregnskabet 2018 og forslag til budget 2019.
Kontingentet fastholdes på 50 kr. årligt. Der kom forslag fra medlemmerne, om at få flere
foreninger til at blive medlemmer af foreningen. Budgettet og kontingentet for det næste år blev
vedtaget.
4. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
Forslagene blev vedtaget.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var Jette Kirstein og Anne Sørensen. Begge blev genvalgt.
7. Valg af suppleanter:
Merete Meyer blev valgt.
8. Valg af revisor:
Jane Isdal blev genvalgt og Troels Raadam nyvalgt.
9. Eventuelt:
Der blev givet udtryk for, at foreningens regnskab ikke har behov for to revisorer, men en evt.
vedtægtsændring til én revisor og én revisorsuppleant må afvente næste generalforsamling.
PKL takkede for god ro og orden.

Dirigent Per K. Larsen

Referent Marianne Hvid

___________________

____________________

2

