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Godt 30 medlemmer var mødt op til den årlige generalforsamling, som vanligt
fandt sted i Medborgerhuset, Lundby.
Vor formand havde meldt afbud, så Jens Hallqvist (JH) bød velkommen kl. 19.00
og påtog sig hvervet som mødets dirigent.
JH kunne konstatere at mødet var varslet i god tid, og ingen havde nogen indvendinger i mødets lovlighed.
Dagsordenen blev så fulgt efter ordlyden ifølge vedtægterne:

1. Valg af stemmetællere: J H for eslog gener alfor samlingen at dette blev
udskudt indtil det evt. blev relevant. Dette blev vedtaget.
2. Valg af dirigent: J H blev for eslået, og valgt med den klausul at der ikke
indkom protester.
Kasserer:
3. Valg af referent: J ens Beck (J B) blev for eslået og valgt.
Jens Hallqvist
4. Formandens beretning: Læst op af J ens Hallqvist, da vor for mand havSekretær:
de forfald.
Jens Beck
” 2014 har været endnu et aktivt år for FSG. Vores store mål har været at komme
i gang med etablering af et oplevelsescenter for Svend Poulsen her i Lundby. Og
Øvrige bestyrelsesmedvi er da også kommet videre.
lemmer:
Men vi må også erkende at det en meget stor opgave vi har kastet os over.
Gunnar Stobbe
Chris Hermansen
En opgave, som ikke alene omfatter planlægning af aktiviteter og bygninger, men
Ole Ib Hansen
også i at overbevise vores omverden om, at vi er i gang med noget bæredygtigt.
Vi er vel i den situation, at da vi begyndte at konkretisere, hvad der skulle gøres,
Redaktion på SN:
opdagede vi hvor stor opgaven var.
Peter Sten Hansen,
Vi fortsætter arbejdet, men I skal ikke forvente synlige resultater foreløbigt. Nu
(ansv. havende)
Jens Beck.
gælder det om at overbevise vores hjemkommune, Vordingborg Kommune, om at
det er en god idé vi har fået. Derefter skulle vi gerne få opbakning de øvrige komsvendgoengepoulmuner i det sydsjællandske gøngeland, Næstved, Faxe, Stevns og Køge kommusen@gmail.com
ner.
Vi havde - som vi fortalte på sidste års generalforsamling - regnet med en tostrenOversigt over vore
get indsats. For det første skulle vi arbejde på at få opført en kopi af Svend Poulambassadører.
sens hus, samt Vildbanekroen i Lundby Parken. Dette har vi allerede fået overdraget en del materialer til.
For det andet at begynde processen med at overbevise myndighederne og andre
om vigtigheden af at etablere et oplevelsescenter for 1600tallet og Svend Poulsen
i Lundby.
Måske skal vi lægge strategien lidt om. Det kan ikke nytte, at vi bruger alle kræfterne på at opføre en kopi af Svend Poulsens hus i Lundby Parken, hvis vi ikke
Næstformand:
Ingegerd Riis

kommer i gang med det overbevisningsarbejde, der kan skaffe os professionel opbakning til
det store projekt med oplevelsescentret.
Der er kommunalvalg om to år. Hvis vi skal have politikerne overbevist om, at de skal satse
på Gøngeland/oplevelsescentret som et udviklingsprojekt, så er det nu vi skal i gang.
Vi kan ikke komme efter kommunalvalget og tro, at vi kan få den samme lydhørhed, som vi
kan nu.
Derfor bør vi overveje, om vi skal lave en enstrenget strategi, hvor det nu gælder om ar overbevise myndigheder og lokalbefolkning om, at et oplevelsescenter for 1600tallet er værd at
knokle for.
Det vil nok være en god idé, at tage en diskussion om dette i aften.
Gøngemarkederne er vores vigtigste årlige aktivitet. De afholdes i samarbejde mellem vore
foreninger, Gøngemarkedet, FSG, Borgerforeningen Lundby og Medborgerhuset.
Markedet i 2014 blev et okay marked. Der var ikke de store nyheder, der kom heller ikke så
mange gæster, som vi havde på, men alligevel løb det rundt, så vi undgik underskud.
Desværre havde vores satsning med teaterstykket om Kaj Lykke det uheld, at det kun kunne
opføres om søndagen, og så faldt mikrofonerne ud.
Derfor overvejer vi at opføre stykket på markedet 15. - 16. august 2015.
Vi har haft en del debat om datoen. I samarbejde med andre foreninger er vi således blevet
enige om at det fremover vil være i uge 33, at vi har Gøngemarked.
I 2013 solgte vi vores seneste bogudgivelse, Snaphøner. Vores oversættelse af Ann Jönssons
bog om snaphanernes kvinder. Bogen koster 200 kr. og er stadig væk til salg. Henvendelse
til Jens Hallqvist: 4074 1870 eller jens@hallqvist.dk.
I år kan vi præsentere endnu en udgivelse, nemlig en oversættelse af Sixten Svenssons
”Sandheden om snaphaneløgnen”.
I afdelingen om foredrag har vi haft om Carit Etlar, Digtning i 1600tallet, Overtro og varsler
samt Renæssancemusik.
Ved arrangementer har vi deltaget i Ö. Sallerup og Lönsboda, hos Real Dania samt Hummerdagene i Køge. Alle steder blandt andet med vores kendte og farverige dragtpersoner.
Vi har fortsat et smukt samarbejde med Cederborgsälskabet, som også var til vort marked
2014. i den forbindelse besøgte de også Thorvaldsens Museum på Nysø og Grundtvigs Mindestuer i Udby.
Det interkommunale arrangement ”Fem viser vej” er derimod ved at løbe ud i sandet på
manglende engagement og opbakning.
Vores flittige, velfungerende og uundværlige sygruppe har fået ny ledende kraft ved Lene
Adrian.
Gruppen med renæssancedans fungerer også flot, og modtager stadig nye medlemmer.
Seneste Nyt fungerer fornemt. Det udkommer til stadighed via mail og snart 400 er abonnenter.
PSH.
Beretningen blev taget til efterretning og enstemmigt vedtaget.
5.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
Som kasserer fremlagde JH det reviderede regnskab til godkendelse.
Dette ses neden for:

Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab umiddelbart.
6. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke fr emkommet nogen for slag.
7. Fastsættelse af kontingent samt gebyr: Gener alfor samlingen vedtog for tsat et
kontingent og gebyr på 0 kr.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Gunnar Stobbe og J ens Hallqvist var på
valg, og blev begge genvalgt.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år: Ole Ib Hansen og Chr is Her mansen
blev begge foreslået og genvalgt.
10. Valg af bilagskontrollant for 1 år: Aase Har r ekilde-Petersen blev foreslået og valgt
enstemmigt.
11. Valg af bilagskontrollant-suppleant for 1 år: Her blev Sven Bjar ne Møller for eslået og enstemmigt valgt.
12. Fanebærer: Her blev Sør en J ør gensen for eslået og enstemmigt valgt.
13. Eventuelt: Bir git Rasmussen efter lyste en endnu stør r e synlighed af FSG. Blandt
andet ville Birgit gerne deltage i et Festudvalg, som kunne arbejde med en genfejring
af Svend Poulsens fødselsdag. Og så ville Birgit også gerne deltage i arrangementet
omkring Kulturfestivallen på Svend Gønge Skolen.
JH takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen kl. 19.50.

Aftenen sluttede med en spændende og vedkommende foredragsholder.
Det var vor ambassadør og tidl. borgmester i Næstved, Henning
Jensen.
Han fortalte og viste en masse billeder fra og om det gamle Næstved.
Det var om Boderne, kirkerne, åen, statuerne, munkene og meget
mere.
Smukt og fint. Dejligt at vi kender dig Henning. Tak.

