
 
 
 
 

Referat af generalforsamlingen 27. februar 2023 i Jakobskirken 
 
Der deltog ca. 55 personer i generalforsamlingen, de fleste var medlemmer. 
 

1. Valg af dirigent 
Ebba Pilmann blev foreslået og valgt. Datoen for generalforsamlingen blev sendt ud 
med nyhedsbrevet i december måned og indkaldelsen sendt ud d. 12. februar. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Mogens Ohm Jensen aflagde beretning for det sidste år og takkede medlemmerne 
og bestyrelsen for det gode samarbejde og de berigende arrangementer i 
foreningen. 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab 
Årsregnskab 2022 var offentliggjort på hjemmesiden. Kasserer Ole Nielsen 
fremlagde årsregnskabet, som viser et overskud på kr. 7.595,42. Ved årets udgang 
var beholdningen kr. 20.698,33. Det er meget tilfredsstillende, og pengene tænkes 
anvendt til en kommende bogudgivelse. 
Også årsregnskaberne for de to bankkonti øremærket projekterne Walk on the Wild 
Side og Roskilde Ring blev fremlagt. 
Foreningens årsregnskab incl. de to underregnskaber blev godkendt. 

 
4. Fastsættelse af kontingent 

Medlemmerne bakkede bestyrelsen op i uændret kontingent kr. 100,- for 
husstanden og kr. 500,- for kollektivt medlemskab for 
foreninger/skoler/virksomheder. 
 

5. Valg til bestyrelsen 
På valg var Mogens Ohm Jensen, Ingrid Fjeldsted og Ole Nielsen. Alle blev 
genvalgt.  
Som suppleanter blev Heino Larsen genvalgt og Henrik Denman også valgt. 

 
6. Valg af bilagskontrollant 

Mogens Engelund blev genvalgt. Som suppleant for bilagskontrollant blev valgt 
Tom B. S. Christensen. 
 

7. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer 
Der var ikke indleveret nogen forslag. 
 

8. Eventuelt 
Intet. 



 
 
 
Mogens Ohm Jensen takkede dirigenten. 
 
Efter generalforsamlingen blev de lokale podcasts præsenteret, som er indtalt af Niels 
Jørgen Rasmussen og Peter Ottesen. De findes på facebook-siden ’Syd for Banen’ og kan 
også tilgås via foreningens hjemmeside www.sydforbanen.dk. 
Bente Harbo læste op af Orla Roed Jensens erindringer fra hans opvækst i bydelen. Niels 
Jørgen Rasmussen uddybede med erindringer fra Ruggårdsvej og viste sin billedserie om 
forandringer i kvarteret. 
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