Referat af generalforsamling
i Ballerup Historiske Forening
tirsdag den 15. marts 2022
Generalforsamlingen fandt sted i Baghuset, Sct. Jacobsvej 1, Ballerup.
1.Valg af dirigent og referent
Hans Hansen blev valgt til dirigent, og Niels Larsen til referent.
2. Bestyrelsens beretning
Jette Garder fremlagde bestyrelsens beretning:
»Sidst, vi havde generalforsamling, var tirsdag den 12. marts 2019. I 2020 og 2021 var vi nødt til
at aflyse generalforsamlingen på grund af coronapandemien. Og pandemien har selvsagt sat sit
præg på vores arbejde.
I den forløbne tid har vi mistet tre medlemmer af bestyrelsen, hvilket har været et stort tab for os.
Gurli Lytzen gik efter eget ønske af som formand i februar måned 2021. Hun havde været
formand i seks år og ydet en kæmpestor indsats i foreningen.
Næstformand Lisbet Haubro Christensen påtog sig hvervet som konstitueret formand indtil
denne generalforsamling, men desværre afgik Lisbet ved døden den 28. december 2021.
Foreningens sekretær Hanne Nygaard, som var drivkraften for foreningens erindringstræf, døde
den 21. juni 2021.
I 2019 havde bestyrelsen mange opgaver, mange glæder og mange overvejelser. Den 5. maj 2019
arrangerede vi i samarbejde med museet en Historisk Søndagssalon i Ryttergårdens stuehus.
Journalist Kirstine Kloster Andersen fortalte om sin bog »Spurven«. Efter foredraget var der
blæsermusik med Ballerup Brass Ensemble.
Den historiske søndagssalon den 17. november 2019 med Danske Horn måtte vi desværre aflyse,
da der ikke blev solgt tilstrækkelig mange billetter.
Vores erindringstræf har vi ligeledes været nødt til udsætte flere gange på grund af en renovering
af Loen og senere på grund af coronarestriktioner.
Vi havde planlagt at afholde erindringstræf nr. 6 i maj 2019, men her kom en aflysning fra
rådhuset i vejen, fordi Loen havde fået besøg af borebiller og rotter.
Det lykkedes imidlertid at afholde erindringstræffet den 6. november 2019. John Larsen fortalte
om sit liv i Ballerup omkring 1936 og hans mor Asta Larsens ismejeri på Hold-an Vej. Derefter
gennemgik Hanne Nygaard butikkerne langs Stationsvej. Der kom flere kommentarer fra
tilhørerne, og der var en herlig stemning.
Ballerup Historiske Forening er som bekendt Ballerup Museums venneforening, og foreningen
støttede i 2019 arrangementer og aktiviteter, som museet afholdt.
Vi hjalp blandt andet til ved Høstmarkedet den 1. september. Markedets titel var »Kongens
jagtgilde«, og medlemmer af bestyrelsen havde fået til opgave at arrangere en kro i
Ryttergårdens stuehus. Desværre var der ikke så mange mennesker, der fandt vej til vores kro.
I efterårsferien var der kreativiteter i Skolestuen, hvor man kunne lave efterårspynt og
kastanjedyr, og ved juletid kunne man lave juledekorationer samme sted. Nogle af museets
frivillige og flere fra Ballerup Historiske Forening planlagde og afviklede aktiviteterne.
I 2020 blev der ikke afholdt arrangementer på grund af coronarestriktionerne. Men bestyrelsen
fik i stedet for Kjeld Johansen til at udføre nogle smukke postkort som en gave til medlemmerne.
Postkortene blev tre gange omdelt til medlemmerne sammen med Byhornet.
Den 23. september 2021 kunne erindringstræf nr. 7 omsider afholdes. Erik Enggaard Peitersen
fortalte om sin slægt på Enggården, og Hanne Hansen fortalte om en tur ned ad Stationsvej. Der
var som sædvanlig gratis adgang, men man skulle printe billetter ud på nettet. Det viste sig
desværre at være et problem for nogle af deltagerne. Der var helt udsolgt til arrangementet, og
flere måtte gå forgæves efter billetter.

I efteråret 2020 fremgik det af kommunens budget, at der var afsat et beløb til at få flyttet den
tidligere stationsbygning i Skovlunde, der stod i Kildegårdens have. Vi gjorde kommunen
opmærksom på, at stationsbygningen efter vores mening burde flyttes til Ballerup Museum, hvor
man havde mulighed for at bevare den og formidle historien om den.
Lisbet Haubro Christensen blev efterfølgende ringet op af kulturchef Jens Overgaard, som
mente, at der igen var en ny ejer på Kildegården, og ejeren var ikke på nogen måde interesseret i
at afstå stationsbygningen. Den stod på hans jord og hørte til der. Bestyrelsen har derfor
besluttet, at den ikke vil gøre mere ved sagen. Men vi undrer os stadig over, hvorfor
kommunalbestyrelsen i kommunens budget havde afsat et beløb til at få flyttet
stationsbygningen.
Det første nummer af foreningens blad Byhornet blev udgivet i 1972. Derfor kan vi i år fejre
bladets 50 års jubilæum. Jubilæet markeres med en sammenkomst i Loen på Ryttergården
søndag den 24. april 2022 kl. 15-17. I anledning af jubilæet har foreningens bestyrelse desuden
besluttet at lægge de 49 første årgange af bladet på hjemmesiden.
I den forbindelse vil bestyrelsen gerne takke Henrik Mogensen for hans store, frivillige arbejde
med at etablere foreningens hjemmeside og få skabt mulighed for, at man nu kan læse Byhornets
artikler på nettet.
Desuden ønsker bestyrelsen at takke alle dem, der har hjulpet til ved vores arrangementer, samt
alle omdelerne, der har ydet et stort arbejde for at bringe Byhornet ud til medlemmerne.
Det er vores håb, at vi i den kommende tid kan afholde mange nye og spændende arrangementer
for medlemmerne.«
3. Regnskab for 2019, 2020 og 2021
Kasserer Jørgen Bragge fremlagde regnskabet.
4. Budget og kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr. Det blev vedtaget
5. Indkomne forslag
Ingen forslag
6. Valg
a. Jette Garder blev valgt som formand for 1 år.
b. Jørgen Bragge blev valgt som kasserer for 2 år.
c., d. og e. Valg til bestyrelse.
Der skulle vælges 5 + 2 suppleanter, og da der var 8, der stillede op, skulle der være skriftligt
valg. Hanne Søgaard og Ellen Thuesen blev valgt til stemmetællere.
Kandidaterne præsenterede sig kort for generalforsamlingen, hvorefter stemmesedlerne blev
udfyldt. Stemmerne fordelte sig således: Svend Jensen 29, Henrik Mogensen 28, Jens Winding
Sloth 28, Jette Kirstein 28, Henning Petersen 27, Hanne Lind 27, Niels Larsen 25 og Peter
Hesselholt 6.
De fem første plus formand og kasserer udgør den nye bestyrelse, mens Hanne og Niels er
suppleanter.
f. og g. Revisorer: Kirsten Olsen (1 år) og Birte Kramhøft (2 år).
h. Revisorsuppleant: Mogens Klestrup (1 år).
7. Nyt fra Ballerup Museum
Mette Jensen orienterede om museets aktiviteter.
8. Eventuelt
Niels Larsen efterlyste vikarer til omdeling af Byhornet. (Efter generalforsamlingen meldte to
sig).
Jørgen Bragge efterlyste nye medlemmer.

Fra salen blev der spurgt, om det aflyste besøg på Leo kunne blive gentaget. Bestyrelsen ville
undersøge muligheden. Der blev desuden efterlyst besøg på andre lokale virksomheder.
Efter pausen holdt Svend Jensen et spændende foredrag med mange billeder om »Huset i
Kildebuen« – det hus, som Ove Brusendorff ejede, og hvor bl.a. Mogens Fog og Kjeld Abell
boede under besættelsen.
Referent
Niels Larsen

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen vedtaget følgende:
Næstformand blev Henrik Mogensen, og Jette Kirstein blev sekretær.
Valgperioder: Svend og Henning vælges for 1 år hver. Henrik, Jette Kirstein og Jens vælges for
2 år hver.
Jens og Jørgen er udpeget som foreningens repræsentanter i museumsfondens bestyrelse for en
4-årig periode.

