
 
 

Referat af generalforsamling 26.4.2022:  

 

35 deltagende medlemmer. Jeppe Dehli, vores formand var gæst. Helle referent. 

 

• Varm velkomst ved Kirsten Munch. 

 

Vi mindedes de afdøde kolleger siden sidste møde: 

Hugo Poulsen, Karin Riis, Annelise Staunsholt Friis, Karl Bent Larsen, Karen Bjerre, 

Karen Marie Sørensen, Jan Kokfelt, Gudrun Wolf, Aase Birte Møller, Grete Sørensen, 

Grete Levinsen, Palle Raaberg - et minuts stilhed…… 

 

• Valg af ordstyrer – vi foreslog Birger Nilausen, som ikke var helt uforberedt 

 og heldigvis villig. 

 

• Årets gang ved Ole Bygbjerg 

Coronaen har desværre sat sit præg på antallet af vores aktiviteter i det forløbne år, 

men vi kunne gennemføre en dejlig tur 24.8.2021 til Bosjo Kloster i Sverige. Vi var 35 

deltagere, der var så heldige, at vejret var fantastisk, og vi blev guidet gennem den 

smukke park ved søen, og bagefter nød vi en super lækker frokost. 

Dejlig dag, der blev lidt længere end beregnet, for bussen skulle kæmpe sig vej 

gennem myldretiden i København og en lukket Østerbrogade. 

 

Planer for 2022: Sæt venligst kryds i kalenderen allerede ved 5.9.2022!!  

Bussen kører fra Gentofte Station kl. 8.00, og vi er hjemme ca. kl. 16.00. 

Vi kører til Røsnæs, hvor vi skal besøge Kalundborg Kirke og lytte til 

vores helt egen guide, Jens Andreasen. Ham har vi lyttet til før med stort udbytte 
☺☺ 
 



 

Bagefter kører vi til Vingården, Dyrehøj, hvor vi skal inspicere vinmarker, smage på 

nogle af deres egne vine og til sidst spise frokost i deres café. 

Prisen bliver 200 kr for medlemmer og 250 kr for ledsagere. Invitationen kommer 

senere. 

Vi har naturligvis bestilt dejligt vejr! 

 

• Regnskabet ved Pernille Bøgedal 

I lighed med de tidligere år modtager vi fra foreningen 16 000 kr, som vi forvalter 

særdeles fornuftigt og sparer op til kommende aktiviteter. 

 

• Kolonierne ved Helle Drastrup 

Der var ikke ret mange, der havde tilmeldt sig ophold på Broager – vi skal være 15 

deltagere ifølge Kenneth Knigge, før det kan gå op økonomisk med køkkenpersonale 

etc., så dette ophold bliver aflyst. 

Men heldigvis er det lykkedes os at overflytte Broager-aspiranterne til de øvrige 

kolonier, så alle har ”fået” et ophold. Dejligt, men det betyder også, at hver en 

kvadratcentimeter bliver udnyttet, så der bliver brug for tolerance, fleksibilitet, 

rummelighed og godt humør – men det er jo heller ikke noget problem for os. ☺☺ 

Vi glæder os meget, og også her bliver vejret skønt! 

 

• Valg af bestyrelsen 

Kirsten Melchiorsen, Ole Bygbjerg, Jens Andreasen, Kirsten Munch, Pernille Bøgedal 

og Helle Drastrup – der var ingen protester, så vi fortsætter lidt endnu. 

 

• Eventuelt 

Jeppe: Gentofte Kommune har fået en del ukrainske elever i skolerne – vi mangler 

lærerkræfter, så hvis nogen af jer har lyst til at hjælpe, er I yderst velkomne! 

I er meget velkomne til at ringe til GKL-kontoret og høre nærmere. 

Jeg har de nye kalendere med til jer – værsgo`! 

Søren: Kommer Broager kolonien igen i spil? 

Det kan vi ikke svare på på nuværende tidspunkt. 

Helle: Vi har programmeret en digital ramme med 655 billeder fra diverse 

koloniophold og ekskursioner siden 2008. Den tager vi med på kolonierne, så I kan 

nyde de mange flaghejsninger, sange og glade ansigter. 

 

Kirsten Munch takkede dirigenten mange gange for sit meget ”anstrengende” hverv og  

overrakte ham nogle liflige dråber. 

 

 


