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Jonstrupsamlingens Venner  
 

 
Mødereferat fra generalforsamling i 

Jonstrupsamlingens Venner  

tirsdag d. 8. september 2020 kl. 19.00  
 

10. september 2020 

 
Som formand bød Signe Holm-Larsen (SHL) de fremmødte velkommen til foreningens 2. ordinære 

generalforsamling, som grundet coronanedlukningen var udsat fra 17. marts 2020. Man gik herefter 

over til dagsordenen.  

 

1. Valg af dirigent:  

Per K. Larsen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  

 

2. Formandens beretning: 

Formanden redegjorde for, at den skriftlige beretning af 24. februar 2020 var udsendt samtidig 

med indkaldelsen til den først planlagte generalforsamling 17. marts, som måtte udsættes på 

grund af coronalukningen. Hvad der er sket i Jonstrupsamlingen siden da, uddybede SHL i den 

mundtlige beretning. Hun nævnte her, at lukningen har betydet et stort afbræk i formidlingen, 

idet søndagsfortællingerne i april, maj og juni 2020 måtte udskydes til foråret 2021. Fra genåb-

ningen 10. august 2020 er besøgstallet i samlingen begrænset af afstandskravet, så søndagsfor-

tællingerne afholdes indtil videre i stueetagen i bygning E. Medlemskontakten er i nedluknings-

perioden stort set foregået ved digitale nyhedsmails. Medlemstallet ligger stabilt på p.t. 66 med-

lemmer på trods af coronakrisen. 

 

SHL nævnte, at samarbejdsaftalen mellem Furesø Kommune, Furesø Museer og Jonstrupsam-

lingens Venner har fungeret godt, og den er blevet positivt evalueret af både Furesø Museer og 

os med ønske om en fortsættelse, så samlingen fortsat kan sikres et økonomisk og fagligt grund-

lag for sit virke. En afgørelse afventer kommunens budget for 2021 og efterfølgende år. 

 

Formidlingsaktiviteterne har i det forløbne år bl.a. omfattet søndagsfortællinger, efterårsferie-

åbent, særudstillingen om livet i Jonstrup Øvelsesskole, deltagelse i projektet ”Historien i sten” 

samt historiske vandreture; hertil kommer gruppebesøg efter nærmere aftale. Oversigter over 

arrangementer efteråret 2020 og foråret 2021 blev præsenteret og drøftet, og SHL opfordrede 

medlemmerne til at komme med forslag til aktiviteter 2021 og fremefter. Workshops er i dette 

coronaår sat på pause midlertidigt. 

 

SHL orienterede også om foreningens øvrige aktiviteter, herunder om proceskriterier ved til-

vækst, om hjemmesiden og facebook og om igangværende enkeltprojekter som udformning af 

QR-tekster om seminariekompleksets bygningshistorie, om skanning af forstandernes efterret-

ninger til ministeriet og Jonstrupbogens enkelte årgange; og hun efterlyste flere frivillige. Søg-

bare registranter over samlingens genstande, arkivalier, kilder, bøger og dimittender er ajourført 
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og en del lagt på samlingens PC, men ikke på hjemmesiden på grund af arkivlovens bestemmel-

ser om beskyttelse af nyere personlige data; frivilliggruppen kan kontaktes om anvendelse. 

 

Forlaget ”Jonstrupsamlingens Venner” er kommet godt fra start med bogen om ”Øvelseskolen” 

(2019) og hæftet om ”Rudolf Bruhn” (2020). Et nyt hæfte om Rasmus Malling-Hansen, dimitte-

ret fra Jonstrup, forstander på Døveinstituttet og opfinder af skrivekuglen, forventes udgivet i 

slutningen af 2020. Endelig overvejes udgivelse af bogen om ”Historien hugget i sten”; sidst-

nævnte finansieres af Jonstrup ’89. 

 

SHL benyttede lejligheden til at takke for opbakning, sparring, nye ideer, praktisk støtte og bred 

formidling til foreningens samarbejdspartnere, bl.a. Furesø Museer, Værløseegnens Historiske 

Forening, Ballerup Museum, Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie og Jonstrup89, lige 

som hun nævnte, at der stadig er udfordringer med hensyn til handicapadgang og rengøring.  

 

Ved den efterfølgende debat, blev der spurgt ind til omtalen af straffeattester i den skriftlige be-

retning, og det blev præciseret, at det er børneattester, som kræves for de frivillige, som har pub-

likumskontakt. Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget. 

 

3. Godkendelse af årsregnskab for 2019 og budget 2020 samt fastsættelse af kontingent for 

2020: 

I kasserer Anne Sørensens sygefravær gennemgik formanden årsregnskab 2019 og budget 2020. 

Begge dele blev enstemmigt godkendt, og kontingentet fastholdes på 50 kr. årligt. 

 

4. Indkomne forslag:  

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

På valg var Signe Holm-Larsen, Marianne Hvid og Jens Bennedsen. Alle blev genvalgt. 

 

6. Valg af suppleanter:  

På valg var Connie Nielsen, som blev genvalgt. 

 

7. Valg af revisor:  

På valg var Troels Raadam, som blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt: 

Dirigenten Per K. Larsen orienterede om de kommende års udbygning af Jonstrup Skole og 

nævnte også, at Jonstrup Seniorakademi gerne deltager i formidling af Jonstrupsamlingens 

aktiviteter. Dette blev modtaget med tak. 

Lone Raadam udtalte sin påskønnelse af dirigentens indsats, og dirigenten takkede for god ro og 

orden. 

 

 

 Dirigent Per K. Larsen   Referent Marianne Hvid 

 

  ___________________   ____________________ 

 


