
 
 
 
 
Til medlemmerne 

Roskilde, d. 2. august 2021 
 

Generalforsamling 
og foredrag om Hedeland 
 
Hermed indkaldes til generalforsamling mandag d. 16. august 2021 kl. 19.00 i 
Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde. 
Vi byder på jordbær, maccaroons og et køligt glas hvidvin og sodavand. 
Nu hvor mange er blevet vaccinerede imod covid19 og smittetrykket er lavt, er det muligt 
at samles under trygge forhold. Vi overholder gældende retningslinjer fra sundheds-
myndighederne, og der skal ikke vises corona-pas.
 
Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg til bestyrelsen 
6. Valg af bilagskontrollant 
7. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer 
8. Eventuelt 
 

 

   
 
 
Efter generalforsamlingen fortæller lokalhistoriker Hans Chr. Eisen om Hedeland, det 
store rekreative område tæt på Roskilde som siden 1970’erne er blevet skabt ud af det 
landskab, der var gennemhullet af grusgrave. 
 



 
 
 
 
Kontingent kr. 100,-. Hvis du ikke allerede har betalt kontingent, bedes du venligst 
indbetale senest d. 16.8. Du kan bruge MobilePay 61158515 (som modtager vil der stå 
Ingrid Seidenfaden) eller bruge netbank og overføre til foreningens konto i Arbejdernes 
Landsbank, reg.nr. 5396, konto nr. 5396 251483. Husk navn og adresse på indbetalingen 
og mærk den 'kontingent 2021'. 
Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at kontingent for indeværende år er 
betalt. 
 
 
Vedr. dagsordenen til generalforsamlingen: 
 
ad 3. Årsregnskab 2020 med underregnskaber vedhæftes som bilag. 
 
ad 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 100 for husstanden og kr. 500 for 
foreninger m.fl. 
 
ad 5. På valg er Ole Nielsen og Mogens Ohm Jensen. Begge er villige til genvalg. Ingrid 
Fjeldsted opstiller til bestyrelsen. Der kan vælges to, tre eller flere bestyrelsesmedlemmer. 
Lokalhistoriker Lotte Fang var suppleant til bestyrelsen, men afgik desværre ved døden i 
oktober 2020. Som suppleant opstiller Heino Larsen. 
 
ad 6. Bestyrelsen foreslår genvalg til Kirsten Helbo. 
 
ad 7. Bestyrelsen foreslår fire vedtægtsændringer: en justering af foreningens navn, en 
udvidelse vedr. kasserer-hvervet, en præcisering vedr. suppleanterne og hvornår 
bestyrelsen er beslutningsdygtig. Se bilag. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes senest mandag d. 9. august til 
formanden Mogens Ohm Jensen, Astersvej 11, 4000 Roskilde, e-mail: moje@km.dk, mob. 
61 63 81 22. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Mogens Ohm Jensen 


