Referat af generalforsamling
i Ballerup Historiske Forening
tirsdag den 14. marts 2017
Generalforsamlingen fandt sted i Baghuset, Sct. Jacobsvej 1, Ballerup. Til stede var 52 medlemmer.
Formanden bød velkommen.
Pkt. 1: Valg af dirigent
Formanden foreslog Jan Møller, og han blev valgt. Jan Møller takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne. Der var ingen indsigelser.
Dirigenten gav derefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.
Pkt. 2:Formanden aflægger bestyrelsens beretning
»Jeg vil begynde denne årsberetning med en særlig god nyhed! De sidste år har vi alle sukket over, at
man ikke mere kunne få sig en kop kaffe og et stykke kage i Store Peders Hus! Dette kan vi nu, da
»Konditorgården« har åbnet »Traktørstedet« netop i Store Peders hus – og der sælger man både kager,
kaffe og smørrebrød, så ingen behøver at gå brødflove hjem!
Gadekæret er blevet renset op, borde og bænke er klar til brug, nye træer er plantet, og omgivelserne er
bare så flotte.
Bestyrelsen for Historisk Forening er glade for at arbejde sammen med museet. Museumsleder Mette
Jensen er ansvarlig og iderig, og vi sætter hendes faglighed højt. Det samme gælder den gruppe af rare
frivillige, der sammen med Mette, lægger kræfter, tid og kreativitet i at gøre museet levende for de
mange gæster – både ude og inde!
Redaktøren af Byhornet Svend Jørgen Jensen er en uundværlig person i Historisk Forening. Han er vor
kontakt til foreningens medlemmer uanset om de bor i USA, Ballerup eller på Lolland. En del af vore
medlemmer kommer jo ikke jævnligt forbi museet i Pederstrup, men jeg er sikker på, at de glæder sig,
hver gang de modtager et velskrevet og interessant Byhorn. Her vil jeg takke de frivillige, der tre gange
om året bringer Byhornet ud til de lokale medlemmer! Det er en stor hjælp. Selvom omdelerne hverken
bærer blå eller røde uniformer, tager de tørnen – tusind tak for det. I hjælper desuden med at holde
kontingentet i ro, fordi vi jo sparer portoen til de blade, I bringer ud!!
Årets arrangementer har alle været fint besøgt – til begge de to historiske søndagssaloner i skolestuen,
som vi arrangerer sammen med museet, var udsolgt. I marts blev temaudstillingen »På pilgrimsfærd«
åbnet af sognepræst Inge Meibom – og denne udstilling blev temaet for årets første søndagssalon, hvor
Ballerups forhenværende borgmester Ove E. Dalsgaard fortalte om sin pilgrimsvandring til Santiago de
Compostela, og sognepræst Brian Schønberg afrundede med en historisk vinkel på vandringerne.
Årets sidste velbesøgte søndagssalon havde titlen »Olga – den sidste Storfyrstinde« ved filminstruktør
Sonja Vesterholt. Vi så filmen om storfyrstinde Olga, og instruktøren fortalte om sit omfattende
researcharbejde. I pausen besøgte salongæsterne udstillingen »Vejen til Ballerup«. Som afslutning på
en fin eftermiddag lyttede vi til skønne russiske toner.
Sommeren 2016 passede nogle medlemmer af Historisk Forening museet i åbningstiden fem lørdage –
som et »sommertilskud«. Det var en ny måde at være på museum på – f.eks. at stå i købmandsbutik,
vise smedjen frem og hygge om museets gæster. God oplevelse!
På en sommerrundvisning sidste år med titlen »Tag på tidsrejse i Ballerups historie« fik fuldblods
Ballerup-borgeren Hanne Nygaard et spørgsmål, om der ikke kunne arrangeres et træf, hvor man kunne
udveksle minder og gode historier om livet i Måløv, Pederstrup, Skovlunde og Ballerup, som man

huskede det fra sin barndom eller ungdom? Hanne foreslog bestyrelsen, at vi tog ideen op. Alle var
enige – Hanne er jo den, der som sagt er fuldblods Ballerup-borger, så hendes kontakt til borgerne er
bare i top til den opgave.
Indbydelsen blev formuleret sådan: »Glemmer du, så husker jeg«. Man kunne blot komme ud i museets
skolestue den 9. november 2016 – også »ikke medlemmer« var velkomne! Det blev en eftermiddag
med glæde og megen snak – og næste møde, »Træf nr. 2« er allerede aftalt til den 17. maj 2017. Se
annoncen i jeres sidste Byhorn.
Disse arrangementer giver os desuden en mulighed for at tilbyde medlemskab af Ballerup Historiske
forening. Vi har i de sidste år mistet en del af vore ældre, trofaste medlemmer, der kendte byens
forskellige oaser – og beretninger og de skelsættende begivenheder. Vi vil gerne bede jer om at fortælle
om Museet og vores forening, hvis I f.eks. træffer nye tilflyttere – fortæl dem, at Pederstrup er et dejligt
sted at besøge – et historisk smørhul!
Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev inviterede os til at besøge deres stolthed
Grundtvigskirken i august måned. Det blev en flot og interessant oplevelse – for alle har vi set dette
flotte byggeri på toppen af Bispebjerg. Men kun få kender kirkens tilblivelseshistorie. Forhenværende
organist Thomas Viggo Pedersen viste os rundt den eftermiddag og fortalte om kirken på en fantastisk
måde – han har været organist der i hele 37 år. Thomas Viggo Pedersen udgav sidste sensommer en
bog om kirken på forlaget Vandkunsten, så han var hjemme i stoffet om kirken.
Vi håber i Bestyrelsen på, at I syntes om det flotte materiale »Find vej i Ballerup – en historisk rute«,
som blev omdelt sammen med Byhorn, nr. 2 i det forgangne år. Som det fremgik af materialet og
omtalen i sidste Byhorn var det et lykketræf, at Historieformidler og koordinator Janus Clausen satte os
i forbindelse med Jimmy Hoen fra Ballerup Orienteringsklub. Historierne, som Svend Jørgen Jensen
har skrevet i materialet er bare fine – og husk turen kan gås mange gange.
Dette var så denne årsberetning. Jeg ved, at I har hørt og læst det meste af det i årets løb, men jeg tror
på, at ved at genhøre historierne og gense stederne bliver glæden for vort fælles liv i Ballerup til gode
minder.«
Dirigenten opfordrede til, at der blev stillet spørgsmål eller givet kommentarer til beretningen. Der var
intet. Beretningen blev godkendt med applaus.
Pkt. 3: Regnskab 2016
Jørgen Bragge gennemgik det omdelte regnskab. Der er færre kontingenter på grund af faldende
medlemstal. Den største overraskelse er renteindtægterne. Foreningen har skiftet bank til Nordea og det
har betydet stigning i renteindtægter. Foreningen har kun to annoncører i Byhornet.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Der er 260 medlemmer. Der har været en tilbagegang i
2016 på 10 medlemmer.
Pkt. 4: Kontingent
Kontingentet fastholdes uændret – 300 kr. pr. familie.
Pkt. 5: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag
Pkt. 6: Valg
Formand Gurli Lytzen var på valg. Blev genvalgt for 2 år.
2 bestyrelsesmedlemmer – Lasse Mæhle var på valg, men ønskede ikke at stille op igen.
Jette Garder var på og ønskede genvalg. Bestyrelsen forslog genvalg af Jette Garder for 2 år og valg af
suppleant Svend Jørgen Jensen for 2 år. Begge blev valgt for 2 år.
2 suppleanter til bestyrelsen var på valg Britta Krøyer, som ønskede at genopstille. Da Svend Jørgen

Jensen nu er valgt til bestyrelsesmedlem, forslog bestyrelsen at Hanne Lind blev valgt som suppleant
for 1 år.
Britta Krøyer og Hanne Lind blev valgt som suppleanter for 1 år.
1 revisor Birthe Olsen ønskede genvalg og blev valgt for 2 år.
1 revisorsuppleant: Arne Olsen ønskede genvalg og blev genvalgt for 1 år.
Pkt. 7: Nyt fra Ballerup Museum v/ Mette Jensen
Da Mette Jensen havde meldt afbud, tog Lisbet Haubro over.
Årstidsarrangementerne er afholdt. Bestyrelsen er glad for den store borgerdeltagelse samt de frivilliges
store indsats.
Klima har deltaget i rundvisning i Ballerup.
Ballerup Atletik Klub (BAK) har været med til at fremstille materialet til »Find vej i Ballerup –
historisk rute«.
Så har vi fået høns, og her er der kommet et godt samarbejde med skoletjenesten.
Besøgstallet i 2016 er steget til i alt 14.821, en stigning på ca. 3000 i forhold til 2015.
De frivillige kan vi ikke takke nok. De gør en stor indsats.
Jakon har sponsoreret de to vandposter i gården ved Pederstrupgård.
Sidste år blev budgettet beskåret 300.000 kr. Det har betydet, at der er set på, hvordan annoncekronerne
er blevet brugt. Der er fundet andre muligheder og nu annonceres for færre penge.
Det nye logo er ikke så romantisk som Kjeld Johansens tegninger, men det er bare flot.
I Mettes fravær ville Jan Møller gerne komme med nogle kommentarer.
Mette er en fantastisk formidler. Der går ikke en uge, hvor vi ikke har gæster, som Mette flot sørger for
at fortælle om området. Flot branding af Ballerup ved museets medvirken.
Der er stor effekt i museumsfondens bestyrelse ved at have kolleger og frivillige med i arbejdet. Stor
ros til de frivillige.
Hanne Lind synes, at vi havde glemt Kjeld Johansen. Han er stor en kapacitet for museet og Ballerup
Kommune.
Lisbet Haubro oplyste, at museumsfonden har bevilget penge til en revision af ny Ballerup udstilling.
Der er reception den 6. april 2017, hvor museet har 80 års jubilæum. I vil høre nærmere om dette.
Pkt. 8: Eventuelt:
Gurli Lytzen sagde tak til Lasse Mæhle, som ikke ønskede at genopstille. Gurli Lytzen sagde videre:
»Lasse har siddet i bestyrelsen i mere end 20 år. Han har brokket sig ind i mellem, men har altid været
en glad person, og vi har altid kunnet snakke os til rette og haft et godt samarbejde. Tak for
samarbejdet, og vi ønsker dig al held og lykke i fremtiden.«
Jan Møller takkede for god ro og orden.
Efter en kort pause gik vi over til generalforsamlingens 2. afdeling. Foredragsholder og Karen Blixenekspert Knud Hedin holdt et fantastisk foredrag »I Karen Blixens fodspor«.
Referent:
Hanne Nygaard

