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Jonstrupsamlingens Venner  
 

 
Mødereferat fra generalforsamling i 

Jonstrupsamlingens Venner  

tirsdag d. 21. september 2021 kl. 19.00  
 

26. september 2021 

 
Som formand bød Signe Holm-Larsen (SHL) de fremmødte velkommen til foreningens 3. ordinære 

generalforsamling, som var udsat grundet forårets coronanedlukning. Man gik herefter over til dags-

ordenen.  

 

1. Valg af dirigent:  

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

 

2. Formandens beretning: 

SHL nævnte i den mundtlige beretning, at coronanedlukningen igen i 2021 har betydet et stort 

afbræk i formidlingen. Medlemskontakten er i nedlukningsperioden stort set foregået ved digi-

tale nyhedsmails. Medlemstallet er alligevel steget let, jf. den skriftlige beretning, der blev ud-

sendt med dagsordenen d. 30. august 2021.  

SHL redegjorde for forlængelsen af samarbejdsaftalen mellem Furesø Kommune, Furesø 

Museer og Jonstrupsamlingens Venner for 2021 og 2022. Den blev godkendt af UKFI d. 8. sep-

tember 2020, pkt. 2, med baggrund i en positiv evaluering af aftalens første periode fra både 

museet og Jonstrupsamlingens Venner. Forlængelsen sikrer, at samlingen fortsat har et økono-

misk og fagligt grundlag for sit virke indtil udgangen af 2022. Registreringen af genstande og 

overdragelse af arkivalier er nu gennemført, mens en registrering af Jonstrups genfundne lærer-

bibliotek er under overvejelse. SHL redegjorde for anvendelsen af de 25.000 kr., som forenin-

gen årligt modtager fra Furesø Museer til formidlingsopgaver. Mødedeltagerne spurgte ind til 

den samlede politiske bevilling til Jonstrupsamlingen på 100.000 årligt, som er bevilliget til Fu-

resø Museer og fordelt med 25.000 kr. til Jonstrupsamlingens Venner til at varetage åbningsti-

der og formidling, 25.000 kr. til bygningsdrift og 50.000 kr. til samlingshåndtering. Generalfor-

samlingen ønskede at få mere indsigt i regnskabet og indflydelse på budgettet for hele bevillin-

gen, ikke kun de 25.000 kr. til formidling. Man pålagde derfor bestyrelsen at forelægge dette 

ønske for museet ved førstkommende dialogmøde. 

Formidlingsaktiviteterne nåede i det forløbne år på trods af coronanedlukningen alligevel 

at omfatte bl.a. søndagsfortællinger og efterårsferieåbent samt gruppebesøg efter nærmere af-

tale. Oversigter over gennemførte og planlagte arrangementer fra genåbningen juni 2021 frem 

til 2022 blev fremlagt og drøftet, og der var tilslutning til flere udendørs og om muligt fremad-

rettede aktiviteter. Den nye særudstilling om anskuelsesundervisningen og dens tavler blev på 

festlig vis åbnet af borgmester Ole Bondo Christensen d. 3. juni 2021. 

SHL orienterede også om foreningens øvrige aktiviteter, herunder om samlingens nye og 

ajourførte hjemmeside og om udendørs formidling af seminariekompleksets bygningshistorie, 

hvor oversigtsskiltene er ved at være klart til at fremsende til bygningsforvaltningen. Det er i 
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årets løb takket være Slægtsforskernes Bibliotek lykkedes at få skannet forstandernes efterret-

ninger til ministeriet og Jonstrupbogens enkelte årgange vederlagsfrit, så de nu er offentligt til-

gængelige på hhv. Slægtsforskernes Bibliotek katalog › Resultater af søgning efter 'efterretnin-

ger Jonstrup' (slaegt.dk) og Slægtsforskernes Bibliotek katalog › Resultater af søgning efter 'jon-

strupbogen' (slaegt.dk) Forslag til yderligere scanning kunne være fyrbøgerne. Årets studietur 

for frivilliggruppen gik derfor juni 2021 til Slægtsforskernes Bibliotek i Albertslund. 

Coronapausen er også blevet brugt til at ajourføre vores søgbare dimittendregistrant, som 

er tilgængelig ved henvendelse til frivilliggruppen. I nedlukningstiden udsendtes digitalt i alt 15 

småquizzer om forhold i relation til Jonstrup Statsseminariums historie. Den seneste udgivelse 

på forlaget ”Jonstrupsamlingens Venner” om Rasmus Malling-Hansen blev præsenteret ved 

juni-søndagsfortællingen af bogens forfatter og oplægsholder Jørgen Malling Christensen. Der 

er desuden foretaget en nyopsætning af udstillingen i øvelsesskolestuen, hvor der er lagt øget 

vægt på dagligdagen for både seminarieeleverne og øvelsesskoleeleverne. 

Af nye aktiviteter blev omtalt, at Jonstrupsamlingens Venner fra puljen ”Vores Furesø” har 

fået bevilget udstyr til livestreaming i samarbejde med High Five og Frivilligcentret. Det har re-

sulteret i videooptagelser ved arrangementerne i juni 2021, og streamingudstyr er ved at blive 

anskaffet. Bevillingen administreres af Jonstrupsamlingens Venner, og udstyret får til huse i Fri-

villigcentret, hvor det også kan benyttes af andre foreninger, når der ikke er arrangementer i 

Jonstrupsamlingen. High Five bidrager med indkøb, teknisk bistand, rådgivning til optagelser 

og redigering samt teknisk vedligeholdelse. Optagelser sker, når oplægsholdere har accepteret 

det, og tænkes også anvendt som fx podcasts på hjemmesiden.  

Handicapadgang er stadig en udfordring for besøgende til Jonstrupsamlingen. Bestyrelsen 

har derfor søgt forvaltningen om tilladelse til en elevatorløsning, udarbejdet af Bo Søgaard fra 

Jonstrup89. Projektet, som inddrager en del af Egeskolens lokale i stueetagen ud for trappegan-

gen, er drøftet med og har ikke mødt indvendinger hos skolelederne på Egeskolen og Værløse 

Skole. Bestyrelsen har foreslået, at projektet indgår i en evt. kommende udbygning af Jonstrup 

Skole og delfinansieres af kommunens handicappulje.  

Endelig takkede SHL for opbakning, sparring, nye ideer, praktisk støtte og bred formidling 

til foreningens samarbejdspartnere, herunder bl.a. Furesø Museer, AU-Library, Slægtsforsker-

nes Bibliotek, Ballerup Museum, Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie og Jonstrup89 

mfl. og til frivilliggruppens nu 11 medlemmer, som sikrer samlingens åbning og aktivitetsni-

veau. Hun udtrykte samtidig ønske om flere medlemmer, også gerne medkendskab til bl.a. 

livestreaming og videoredigering.  

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

 

3. Godkendelse af årsregnskab 2020 og budget 2021 samt fastsættelse af kontingent for 2022: 

Kasserer Anne Sørensen gennemgik årsregnskab 2020 og budget 2021. Begge dele blev enstem-

migt godkendt, og kontingentet fastholdes på 50 kr. årligt. 

 

4. Indkomne forslag:  

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:  

Vedtægtsændring af § 5, 3. punktum, godkendtes, så der i stedet for to revisorer vælges en 

revisor og en revisorsuppleant. § 5 får herefter følgende ordlyd: ” § 5 På den ordinære 

generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig 

selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges desuden to bestyrelses-

suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant. Valgperioder er toårige. I ulige år er 2 

bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor på valg, de øvrige i lige år. Genvalg kan finde 

sted. Såfremt dirigenten eller to medlemmer forlanger det, skal afstemning være skriftlig. 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.” Desuden er § 6, stk. 7, konsekvensrettet til: 

https://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=efterretninger+Jonstrup&branch_group_limit=branch%3ADISWEB&weight_search=1
https://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=efterretninger+Jonstrup&branch_group_limit=branch%3ADISWEB&weight_search=1
https://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=jonstrupbogen&limit=branch%3ADISWEB&offset=0&sort_by=title_asc&count=20
https://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=jonstrupbogen&limit=branch%3ADISWEB&offset=0&sort_by=title_asc&count=20
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”Valg af revisor og revisorsuppleant”. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

På valg var Jette Kirstein og Anne Sørensen, som begge blev genvalgt. 

 

7. Valg af suppleanter:  

På valg var Merete Meyer, som blev genvalgt. 

 

8. Valg af revisorsuppleant:  

Frank Severin Hansen blev valgt. 

 

9. Eventuelt: 

Intet. 

 

Efter generalforsamlingen blev ”Årets Jonstrupmester” kåret ved lodtrækning mellem de rigtige be-

svarelser af forårets 15 småquizzer. Jette Kirstein forestod lodtrækningen, og vinder blev Jytte Vi-

lien. 

 

 

 Dirigent Per K. Larsen   Referent Anne Sørensen 

 

  ___________________   ____________________ 

 

 


