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Jonstrupsamlingens Venner  
 

 
Mødereferat fra generalforsamling i 

Jonstrupsamlingens Venner  

tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 19.00  
 

3. april 2022. 

 
Som formand bød Signe Holm-Larsen de fremmødte velkommen til foreningens 4. ordinære gene-

ralforsamling, og 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 nævnte i den mundtlige beretning, at coronakrisen glædeligvis ser ud til at være af-

taget, så fremmødet ved søndagsfortællingerne på ny er i vækst. Hun omtalte derefter periodens 

samarbejde med Furesø Museer (FM) og dialogmøderne 12.11.2021 og 17.3.2022, hvor bl.a. 

økonomien blev drøftet, jf. sidste generalforsamlings pålæg om at fremføre ønsket om mere ind-

sigt i regnskabet og indflydelse på hele bevillingen på 100.000 kr. årligt. Ifølge samarbejdsafta-

len er FM budgetansvarlig for hele beløbet, som er fordelt med 25.000 til formidling, 25.000 til 

bygningsdrift og 50.000 til museumsfagligt arbejde. Sidstnævnte opgave omfatter bl.a. registre-

ring, sikring og bevaring af Jonstrupsamlingens genstande og arkivalier samt løbende tilsyn og 

vejledning. FM har foreløbig foretaget to store registreringer af samlingens arkivalier 2019-20 

og samlingens genstande 2020-21. I 2022 gennemføres dels en registrering af arkivalier og gen-

stande fra det historiske bibliotek i Lyngby, dels en konservatorgennemgang af Jonstrupsamlin-

gens arkivalier og genstande, idet disse nu indgår i den varslede kvalitetsvurdering af FM. Regi-

streringsudgifterne har været betydelige, men nødvendige for at bevare Jonstrupsamlingen for 

eftertiden. Foreningen har også indflydelse på anvendelsen af midlerne afsat til bygningsdrift, 

idet vores ønsker og prioriteringer drøftes på dialogmøderne og indgår i budgettet. Der er over-

førselsmulighed for overførsel af midler fra år til år. Da samarbejdsaftalen er toårig og udløber 

med udgangen af 2022, gennemføres senest ultimo juni 2022 en evaluering af den aktuelle peri-

ode.  

 

Hvad angår det historiske bibliotek i Lyngby, er frivilliggruppen ved at gennemse, hvad vi fore-

løbig har hjemtaget. Der er bl.a. tale om en stor del elevproducerede plakater, som giver et godt 

indblik i seminariets traditioner, og nogle dokumenter vedr. bibliotekets videre skæbne efter se-

minariets lukning i 1990. 

 

Særudstillingen om anskuelsestavler forlænges, idet samlingen har været coronanedlukket i en 

del af perioden, og bestyrelsen mener, at særudstillingen indholdsmæssigt har en sådan tyngde, 

at den fortjener at blive forlænget. Desuden forberedes en mindre udstilling i forbindelse med 

novemberfortællingen om den tidlige musikundervisning på Jonstrup. 
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Jonstrupsamlingens Venners forlag forbereder en udgivelse om den nuværende særudstilling, 

hvad der så vil blive forlagets 4. udgivelse. 

 

Hjemmesiden er udbygget med to nye menupunkt: ”Kilder” med links til de historiske bøger om 

seminariet, som Slægtsforskernes Bibliotek i Albertslund vederlagsfrit har skannet for os, og 

”De enkelte bygningers historie” med teksterne til de nyopsatte QR-koder. QR-projektets fuld-

førelse markeres torsdag d. 9. juni kl. 15.  

 

Livestreamingprojektet, bevilliget fra kulturudvalgets pulje ”Vores Furesø”, er nu afsluttet. Det 

overvejes, hvordan nogle videooptagelser, foretaget af High Five-gruppen, bedst anvendes, fx 

på hjemmesiden. Der er nu 12 frivillige, men flere ønskes, bl.a. til livestreaming. 

 

Hvad angår handicapadgang, tages ny kontakt med forvaltningen om en elevatorløsning. 

 

Endelig takkede formanden for opbakning, sparring, nye ideer, praktisk støtte og bred formid-

ling til frivilliggruppen og til foreningens samarbejdspartnere, herunder bl.a. Furesø Museer, 

AU-Library, Slægtsforskernes Bibliotek, Ballerup Museum, Selskabet for Skole- og Uddannel-

seshistorie, Jonstrup89, Senior Akademiet og Fontænehuset.  

 

På forespørgsel oplystes, at søndagsfortællingen om den tidlige musikundervisning på Jonstrup 

er planlagt til den 6. november 2022 kl. 14. 

  

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

 

3. Godkendelse af årsregnskab 2021 og budget 2022 samt fastsættelse af kontingent for 2023 

Kasserer Anne Sørensen gennemgik årsregnskab 2021 og budget 2022. Begge dele blev enstem-

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

 

4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg var Signe Holm-Larsen og Marianne Hvid, som begge blev genvalgt. 

 

6. Valg af suppleanter 

Pia Jeppesen blev valgt, mens Connie Nielsen fortsætter i frivilliggruppen som samlingens foto-

graf. 

 

7. Valg af revisorsuppleant 

På valg var Frank Severin Hansen, som blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt 

På et spørgsmål om udbygning af Jonstrup Skole orienterede Per K. Larsen om, hvad der kan 

forventes af om- og tilbygninger samt pavilloner, og hvordan byggeriet må forventes at præge 

området i de kommende år.  

 

 Dirigent Per K. Larsen   Referent Marianne Hvid 

 

  ___________________   ____________________ 


