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STENLØSE LOKALARKIVS VENNER 

Foreningens ordinær generalforsamling.  

Mandag 22. april 2011. 

 

1. Johannes Nielsen blev valgt som generalforsamlingens dirigent. Dirigenten 
konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig.  

2. Formanden Nils Erik Andersen aflagde beretning for foreningens virke. Beretningen 
er vedlagt som bilag. Beretningen blev vedtaget.  

3. Kassereren Arne Navne gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet er 
vedlagt som bilag. Regnskabet blev vedtaget.  

4. Da der ikke var indkommet nogen forslag, udgik punktet. 

5. Kontingentet fastsattes uændret. 

6. Bestyrelsesmedlemmerne Nils Erik Andersen og Kurt Pedersen blev genvalgt. 

7. Bestyrelsessuppleanten Bodil Pedersen blev genvalgt. 

8. Revisorerne Gert Pau Mortensen og Flemming Olsen blev genvalgt. 

9. Revisorsuppleanten Steffen Erichsen blev genvalgt. 

10. Under punktet ’Eventuelt’ hvor alt jo kan drøftes, var der livlig debat. Se formandens 
beretning. Da debatten ebbede ud, afsluttede dirigenten generalforsamlingen og 
takkede deltagerne for god ro og orden.  

Sekretær Kurt Pedersen 
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Formandens beretning 

Nils Erik Andersen omtalte kort sin donation af oplaget af bogen, ”Om lokal skolegang 1720 – 1920”, som 
blev baggrunden for foreningens oprettelse. Han nævnte, at det havde været hans ønske, at det frivillige 
arbejde i lokalarkivet kunne støttes med ”frie midler” fra afkastet af lokalarkivets salg af bogen til Stenløse 
Historiske Forening (SHF) og andre. En sådan støtte kunne være f.eks. være til køb af inventar og 
hjælpemidler, som måske ikke ellers kunne anskaffes, til køb af faglige bøger eller konsulentydelser eller til 
dækning af udgifter til kurser eller foredragsdeltagelse. Han understregede, at han med en aftale med Jens 
Jørgen Nygaard havde sikret, at gavebeløbet ingen indflydelse ville få på størrelsen af de kommunale 
bevillinger. Mht. SHF’s køb af bogen til uddeling til sine medlemmer i 2010 erkendte han, at han havde 
stillet SHF overfor en fuldbyrdet kendsgerning ved ikke – som med sine tidligere bøger - at lade foreningen 
stå for udgivelsen. På den anden side var han dog ikke i tvivl om, at forløbet, som det kom til at afspille sig, 
tilfulde var i tråd med SHF’s formålsparagraffer, nemlig både at støtte det lokalhistoriske arbejde og 
lokalarkivet. Han viste et foreslået titelblad til bogen, hvor Stenløse Historiske Forening var anført som en 
samarbejdende partner og beklagede, at det ikke var blevet accepteret. Specielt fordi foreningen 
efterfølgende så helhjertet og rundhåndet var gået med på hans plan med donationen. 

Han nævnte, at bogens restoplag ikke var ret stort, og at han på baggrund af bogen var blevet opfordret til at 
holde et foredrag i Veksø Sognehus d. 22. maj, hvor bogen også ville blive lagt til salg. Mht. fremtidig 
aktivitet inden for foreningens rammer anførtes, at han sammen med lokalarkivet arbejder på en mindre 
udgivelse baseret på et arkivinterview fra 1969. Måske vil man lægge udgivelsen på internettet, idet den kan 
omfatte både tekst, tale og sang. Dette projekt vil næppe blive færdigt i 2011, idet der endnu var betydeligt 
arkiv- og skrivearbejde. Hvis man måtte være interesseret, vil SHF efter nærmere aftale få tilbudt at udgive 
dette arbejde som en bog med en indlagt CD’er. Der er jo stadig et marked for det publikum, som ikke har 
internet. 

 

Eventuelt 

Formanden ønskede på baggrund af en henvendelse at diskutere medlemskab af foreningen, idet han 
understregede, at han intet ønske havde om, at foreningen skulle have mange medlemmer. Hans 
udgangspunkt var derfor, at vedtægternes § 3 nok burde gøres tydeligere.  Han oplæste følgende forslag til 
diskussion: 

Enkeltpersoner, foreninger og institutioner – som frivilligt og ulønnet bistår eller støtter arkivet – 
er at betragte som aktive medlemmer. Foreningen kan – i forbindelse med donationer, større gaver 
eller andet, som skønnes relevant - optage passive medlemmer. Det sker i så fald efter anmodning 
herom og ved bestyrelsens bestemmelse. Der opkræves ikke medlemskontingent. 
Diskussionen viste, at der ikke var stemning for at operere med et begreb som passive medlemmer. 

Det er således op til bestyrelsen at fremlægge et passende forslag til en tydeliggørelse af § 3 til næste 
generalforsamling. 

 




