
Foreningen "Svend Gønge" er stiftet
Ny forening gør klar til
fejringen af Danmarks
største helt gennem tider-
ne, Gøngehøvdingen
Svend Poulsen, som i
2010 fylder 400 år.
LUNDBY: På en stiftende
generalforsamling i Lundby
torsdag aften blev Svend
Gønge Komiteen omdannet
til Foreningen Svend
Gønge og vedtægter for
foreningen blev vedtaget
Ivedtægterne finder viføl-

gende formål for den nye
forening.
- at fejre Svend "Gønge"
Poulsen og snaphanernes
mærkedage.
- at historieforske og skabe
bevidsthed om Svend
"Gønge" Poulsen, snapha-
nerne og deres samticl161Q-
1690.
- at etablere et oplevelses-
center for Svend "Gønge"
Poulsen, hans snaphaner og
deres samtid i Lundby, Vor-
dingborg kommune.
- at skabe bæredygtig
erhvervs- og turismeudvik-
ting og markedsføring af
Sydsjælland.

Dødsboer købes
God pris gives

Møbler - Porcelæn - Smykker

Tors-fredag kl. 12-18
Lør-søndag kl. 10-15

Hovedvefen 84 - Tappern,fe
3886 1616/28109729

- at styrke lokalsamfundet,
herunder de kulturelle vær-
dier og kulturlivet
- at etablere et tværkommu-
nalt samarbejde på Sydsjæl-
land og tværregionalt sam-
arbejde i 0resundsregionen
om udbredelsen afkendska-
bet til Svend "Gønge" Poul-
sen, snaphaneme og deres
samtid.
- at samarbejde med danske
og udenlandske foreninger
og institutioner med lignede.
formål.

Vangte samt
uambassadører"
Generalforsamlingen valgte
sin første bestyrelse på ni
personer, herunder to sup-
pleanter. Det var også gene-
ralforsamlingen, der valgte
formand, næstformand og
kasserer.
TIlformand valgtes Peter

Sten Hansen, Lundby, Vor-
dingborg Kommune. Næst-
formand blev Gunnar Stob-
be, St. Røttinge, Næstved
Kommune. Kasserer blev
Klaus Larsen, Dyrlev, Vor-
dingborg Kommune.
Iøvrigt valgtes til besty-

NAVNENYT: Nyt job, jubi-
læum, bryllup, sølv- og
guldbryllup m.fl. med-
bringes gratis i avisen.
Runde fødselsdage - fra 50
år og opefter - kan ligele-
des medtages gratis. Skriv
til redaktionen via redak-
tion@naestved-bladet.dk
eller Ringstedgade 11,
4700Næstved. Ønskes foto
retur skal en frankeret
svarkuvert vedlægges.

relsen: Heinz Hamann, St.
Elmue, Faxe Kommune.
Jens Beck, Tappernøje,
Næstved Kommune, konsti-
tueret som sekretær på et
efterfølgende bestyrelses-
mødeGina0bakk~Rødvi~
Stevns Kommune. Mona
Hamann, St. Elmue, Faxe
Kommune, suppleant. Villy
Lorich, Udby, Vordingborg
Kommune, suppleant.
Endelig bad generalfor-

samlingen bestyrelsen sup-
plere sig med et bestyrelses-
medlem fra turismesamar-
bejdet i Næstved, Faxe,
Stevns og Vordingborg
Kommuner.
Bestyrelsen vil snarest

tage initiativtil at iværksætte
en omfattende handlings-
plan, som er udarbejdet af
Svend Gønge Komiteen.
Generalforsamlingen be-

sluttede også etablere et
korps af ambassadører, som
aleneved deres medlemskab
er med til at kaste glans over
foreningens arbejde. Blandt
ambassadørerne finder vi
godsejer, kammerherre og
hofjægermester BerntJohan
eollet, Lundbygård, borg-
mester Henrik Holmer,Vor-
dingborg Kommune og
borgmester Anders Petters-
son-Osby Kommun i Skåne.
Generalforsamlingen ved-

tog, at etmedlemskab affor-
eningen koster 100 kroner
om året.
Foreningen Svend Gønge

kan kontaktes via forman-
den Peter Sten Hansen på
goenge@lundbyweb.dk.
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