
 
 
 

Generalforsamling, 18.marts 2013 klokken 19.00 i 
Jakobs Kirken i Roskilde. 
 
Referat 
 
Før generalforsamlingen: 
 
Kaj Hansen introducerede vores borgmester i Roskilde, Joy Mogensen.  
Joy fortalte om sit syn på lokalhistorie og fortalte, som eksempel. om sin mor og 
bedstemor, som hun havde arbejdet hårdt for at fortælle deres historie.  
Gribende, vedkommende og tankevækkende indslag om det, der er vores mål for ”Syd for 
Banen”. 
Tak til Kaj Hansen for, at han havde foranlediget, at Joy kom til vores generalforsamling. 
 
Herefter bød Mogens Ohm Jensen vedkommen til generalforsamlingen i  ”Syd for Banen”. 
 
 
Generalforsamlingen:  
 
 

1. Valg af dirigent 
 
Kaj Hansen blev valgt  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter gældende regler. 

  
2. Formandens beretning  (Vedlagt) 

 
En grundig og spændende redegørelse om foreningens mål og visioner. 
Hovedpunkter fra Mogens Ohm Jensens beretning kan nævnes: 
 
Overvejelser om bydelens fællesskab. 
Uden et egentlig geografisk samlingspunkt havde den sydlige bydel udviklet et 
velfungerende netværk, som arbejder med, at forske i og udbrede den fælles 
identitet- geografisk og historisk. Eksempler på de mange aktiviteter, der udfolder 
sig her, blev nævnt. 
I parentes påpegede Mogens O., at vores hospital, Musicon og nu byens rådhus, er 
beliggende i vores bydel. Mja. 
”Syd for Banen’s” opgave er at skabe en fælles historisk platform for vores bydel. 
Herefter fortalte Mogens om de kommende og planlagte projekter i foreningen og 
orienterede om arbejdet i ”Syd for banen”. 
Til sidst mindedes forsamlingen Claus, der havde udført et stort arbejde som 
kasserer i bestyrelsen, indtil hans alt for tidlige død. 
 
 
 



 
 
 
Formandens beretning blev efterfølgende rost som inspirerende og, især blandt nye 
medlemmer, uhyre oplysende. 
Formandens beretning blev godkendt - meget. 
 
 

3. Fremlæggelse af regnskab 
 
Tommy Hansen fremlagde foreningens regnskab (vedlagt). 
Regnskabet godkendt. 

 
 

4. Fastlæggelse af regnskab 
 
Vedtaget fortsat 100 kroner for en familie. 

 
 

5. Valg til bestyrelsen 
 

Mogens O. genvalgt 
Tommy Hansen genvalgt 
Jytte valgt (tidligere suppleant) 
Svend Erik Christiansen valgt 
 
Suppleant: Lotte Fang valgt 
 

6. Valg af bilagskontrollant: 
 
Poul Erik Stokholm 
Peter Friis Hansen      

 
 

7. Indkomne forslag 
 
Ingen 
 
 

8. Eventuelt 
 

Kaj V. Hansen og Mogens O. fortalte om henvendelser fra andre historiske 
institutioner i Roskilde – herunder Roskilde Museum - som var meget interesserede 
i et tættere samarbejde med vores forening. 
 
Et medlem takkede Mogens O. for hans initiativ og hans ildhu i arbejdet for vores 
forening. Forsamlingen støttede dette varmt.  
 
 
Generalforsamlingen sluttede klokken 20:10. 



 
 
 
 
Herefter: 
 
 
Niels Jørgen Rasmussen introducerede et nyt tiltag til sikring af den 
historiske kortlægning af bydelens historie. 
Et stort kort var ophængt i salen. 
Her kunne man, ved hjælp af klistermærker, markere geografiske placeringer 
af handlende, virksomheder m.v igennem årene. 
Kortet er nu forsynet med en masse markeringer til en nærmere 
efterforskning. 
Enighed om, at det var et godt initiativ. 
 
 
Ref. 
Henning Bjørn Larsen 
 
 
 
Til underskrift (dirigenten): 
 
 


