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Banevej 4 
4750 Lundby 

 
Dagsordenen for den udsatte ordinære generalfor-
samling skal mindst indeholde følgende punkter: 

      1.        Valg af dirigent, referent og stemme-
tællere: 
Ole Ib Hansen blev valgt som mødets dirigent, og 
Jens Beck som referent.  
Mødet bestemte, at stemmetællere kunne vælges ad 
hoc, hvis det viste sig nødvendigt. 

     2.       Bestyrelsens beretning fremlægges til 
godkendelse: 
 

Årsberetning 2019 
 

Indledning:  
Den forsinkede generalforsamling... 
Som så mange andre foreninger måtte vi også udsætte vores generalforsamling på 
grund af Corona-restriktionerne. Det har betydet, at vi ikke har kunnet overholde 
vedtægternes bestemmelser om afholdelsen af generalforsamling. Vi håber, at det 
ikke er for stort et afbræk i foreningsåret. 
Vi har drøftet, om vi helt skulle undlade at holde generalforsamling i 2020 nu hvor 
en stor del af året er gået. Vi valgte dog at holde generalforsamlingen. Og derfor er 
vi samlet her i dag. 
 

Året 2019 som helhed: 
2019 har været et normalt år – Efter et års ufrivillig pause kunne vi igen gennemfø-
re Gøngemarked den 3. weekend i august. Det vender jeg tilbage til senere i beret-
ningen. 
Vi har også holdt et par velbesøgte medlemsarrangementer – det vender jeg også 
tilbage til. 
 
Aktiviteter: 
Vi ligger fortsat på et medlemstal omkring 400, der jævnligt modtager vores ny-
hedsbreve og de særnumre, som vores redaktør Jens Beck samler stof til, skriver og 
udsender. Hvis ikke vi havde mulighed for at sende pr. e-mail, ville det både øko-
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nomisk og arbejdsmæssigt være en meget stor opgave – nu går det rimeligt, selvom det selv-
følgelig ikke kommer af sig selv. 
 
Seneste nyt: 
Der kommer en lind strøm af Seneste nyt fra redaktøren, når der er noget, der skal ud til 
medlemmerne – hvad enten det er arrangementer eller blot information af forskellig art – det 
er vi meget glade for i bestyrelsen. 
 
Foredrag, møder mm.: 
Vi har fortsat de tidligere års foredrag og møder. Vi startede med et foredrag af vores gode 
ven Martin Davidsen fra Nationalmuseet, der levende og muntert fortalte om drikkevaner i 
1600-tallet. Det var nok en overraskelse for mange, hvor store mængder øl der blev drukket 
på den tid. Det skal dog bemærkes, at det var øl af en meget svagere styrke end det vi kender 
i dag - øllet havde den store fordel, at vandet til fremstillingen var blevet kogt, så de værste 
bakterier mm. var fjernet – og med den kost man fik, hvor meget var saltet eller tørret. Eller 
gammelt brød, så skulle der meget væske til for at fordøje det – det med maden vender vi 
tilbage til efter generalforsamlingen. 
 
I efteråret 2019 havde vi også et foredrag om Marie Grubbe, levende fortalt af Marianne 
Christensen fra Vordingborg. Selvom Marie Grubbe ikke er direkte med i Gøngeperioden, så 
fandt vi, at det var relevant at høre den spændende historie om hendes liv og skæbne – fra at 
være højtplaceret til hun endte sine dage i vores område. 
 
Gøngemarked 2019: 
Som bekendt, havde vi en ufrivillig pause i rækken af 
gøngemarkeder i 2018 – grunden var som alle sikkert 
husker, arbejdet med en ny bro over jernbanen. Vi var 
selvfølgelig spændte på hvordan det ville blive modtaget 
af publikum når vi igen skulle holde gøngemarked i 
2019. Det gik faktisk fint – arbejdsgrupperne og de ma-
ge frivillige havde ikke glemt hvordan man gør det, og 
publikum sluttede pænt op om arrangementet. Vi havde 
lidt problemer med parkeringsforholdene, idet marken 
vi plejer at bruge ikke var høstet. Vi klarede det dog alli-
gevel. Værre var det, at vejret ikke var det bedste vi har 
set. Det betød, at besøgstallet nok var noget lavere end 
de bedste år, men alligevel tilfredsstillende. 
 
 
 
Det er efterhånden blevet en udfordring af skaffe bodholdere - mange er faldet fra på grund 
af alder eller andet – og der kommer meget få nye til. Her har vi en udfordring! Vi mener, at 
vi skal holde den faglige fane højt og ikke forfalde til at lave et kræmmermarked i traditionel 
forstand – hvis nogen har gode ideer, så hører vi meget gerne. 
 
Vi kan glæde os over, at Vordingborg kommune fortsat støtter os økonomisk og at der også 
er mange større og mindre sponsorer der hjælper med – uden denne støtte kunne vi ikke gen-
nemføre markedet. 
 
Afslutningen på kommunens arbejde med Gøngemarked/Gøngeland: 
Som en del af konstitueringsaftalen efter kommunevalget, afsatte kommunen midler til at 
gennemføre en undersøgelse af muligheder for et permanent gøngemarked. Vi havde et godt 
og arbejdsomt forløb, hvor mange muligheder blev drøftet mellem kommunens repræsentan-
ter og en konsulent.  

Lurifas 



En af de helt store udfordringer i sådant et forløb er økonomien og bemandingen. Vi trækker 
i forvejen hårdt på de få frivillige, så hvis der skulle være en væsentlig udvidelse af aktivi-
tetsniveauet, skulle det være med professionelle – og dermed en større udgift.  
Vi havde selvfølgelig gerne set, at der var kommet en – evt. kommunen - med en stor pose 
penge, så vi kunne erhverve et areal med mulighed for permanente bygninger og øvrige faci-
liteter. 
Et forsigtigt skøn viste, at blot med et minimum af bygninger og faciliteter og jordkøb, ville 
det kræve en investering i størrelsesordenen 33 mill. kr. Det fandt alle, var en meget vanske-
lig opgave at skaffe pengene og bagefter forrente dem. 
For at skaffe midler foreslog konsulentrapporten, at vi skulle holde 4-5 arrangementer om 
året med 3-5 tusinde deltagere – det fandt vi fra Gøngeforeningen urealistisk med den nuvæ-
rende organisation og arbejdsstyrke. 
Rapporten blev taget til efterretning, men ingen planer om at gå videre, Det var dog et spæn-
dende arbejde, men nok på et urealistisk grundlag. 
 
Bogsalg: 
Vi har gennem flere år solgt vore bøger på markedet og andre 
steder – det går dog ikke så stærkt med at få lageret tømt. Vi har 
flere gange drøftet – efter opfordringer – om vi skulle genop-
trykke  den flotte fotobog ”I Gøngehøvdingens fodspor”. 
Økonomisk er det en meget stor opgave – større end forenings 
kasse kan klare – og bagefter vil der så være et meget stort ar-
bejde med at sælge bogen. Vi prøvede derfor at efterlyse blandt 
medlemmerne, om noget genre ville sælge deres eksemplar, så 
vi kunne videresælge – det gav dog ikke den helt store respons, 
så vi må desværre fortsat melde udsolgt. 
På Gøngemarkedet kunne vi sælge en hel del gamle udgivelser 
af ”Gøngehøvdingen” og ”Dronningens Vagtmester” – bøger 
der generøst var skænket af bestyrelsesmedlem Gunnar Stobbe – 
der blev solgt en del, men der er ikke udsolgt endnu. 
Vores tidligere Kulso Birgit Rasmussen har også ryddet op i 
bogreolerne  og har skænket foreningen en del gamle bøger og andre arkivalier til foreningen 
– den slags donationer er vi meget glade for! 
 
Ture og medvirken ved arrangementer: 
For nogle år siden fremstillede vi en række foldere med forslag til ture i området med til 
knytning til Svend Gønge – væsentligt baseret på fotobogens oplysninger . Der er blevet ta-
get godt imod disse foldere - hvor vi har fået god hjælp fra Grafisk Værksted i Præstø med 
opsætning og tryk. Folderne distribueres gennem bl.a. turistkontorer mm. Turene kan enten 
gennemføres som kør selv-ture eller vi kan stille en guide til rådighed ved busture. De om-
liggende kommuner har været glade for initiativet og de har betalt for trykning og distributi-
on. 
Vi har ved flere tilfælde været indbudt til foreninger mm. for at fortælle om Svend Gønge og 
historien fra 1600-tallet – dette gør vi gerne mod et mindre gebyr til foreningen – det er også 
interessant for os at komme rundt og fortælle de mange gode røverhistorier. 
 
Hjemmeside – Facebook: 
Vores hjemmeside  www.svend-goenge.dk er ganske velbesøgt og John Gravesen gør et 
stort arbejde med at vedligeholde siden og bringe nyt stof – herunder et meget stort antal fo-
tos fra markeder mm. Gå gerne ind på siden – og har du forslag til forbedringer mm. er vi 
altid lydhøre. 
 
Familie- og kulturfestival – Svend Gøngeskolen: 
Svend Gøngeskolen gennemfører hvert år en familie- og kulturfestival hvor områdets mange 
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foreninger indbydes til at præsentere sig selv og deres aktiviteter 
– vi synes det er en god ide og vi deltager gerne med forskelligt 
fra foreningen. Arrangementet er åbent for alle. 
 
Sygruppen: 
Sygruppen udfører fortsat en vigtig del af foreningens arbejde – 
det er nu Hanne Gravesen og Maibritt Nielsen der leder arbejdet, 
der bels består i at vedligeholde de mange dragter og dels sy nye, 
når der behov for det. Sygruppen holder nu til i Medborgerhuset 
efter at Mette og Nils Glud har solgt deres hus på Hovedgaden – 
v i takker for husly gennem lang tid. 
 
Samarbejdet ud af landet: 
I flere år havde vi et godt samarbejde med folkene i Lönsboda i 
Skåne – bl.a. deltog vi i deres 1600-tals markeder. Der har dog 
ikke været marked de sidste par år, så det ligger lidt stille pt. Til gengæld samarbejder vi 
med Jöns Henrikssons gruppen i Ö. Sallerup ved Hörby. Her deltager vi i deres marked, hvor 
vi viser hvad vi kan og gør i Gøngeforeningen – det har i flere tilfælde resulteret i genbesøg 
fra Ö. Sallerup på vores marked. 
I Skåne har vi også lidt samarbejde med Cederborg-selskabet. Cederborg er  en svensk pen-
dant til Carit Etlar. 
 
Deltagelse i Renæssancefestival på Kronborg: 
Vi har i nogle år deltaget i denne festival. Vi har ikke haft nogen stand, men deltaget i vore 
flotte dragter, som er særdeles typiske for perioden. Festivallen blev afholdt i skolernes ef-
terårsferie, og var med til også at promovere FSG. Arrangementet ligger stille for tiden, men 
det er vores håb at man finder energi og mulighed for at rejse det op igen. 
 
Dette var hvad vi har valgt at lægge frem i vores beretning for 2019. Hvis der er spørgsmål 
eller kommentarer hører vi det gerne – hermed overgiver jeg beretningen til generalforsam-
lingens behandling. 
 

Jens Hallqvist, 
formand f.  FSG 

Den grundige og fyldestgørende beretning blev herefter enstemmigt godkendt af generalfor-
samlingen. 

      3.       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: 
Regnskabet blev fremlagt af Jens Hallqvist og vedtaget enstemmigt. Det er vedhæftet denne 
mail. 

      4.       Behandling af indkomne forslag: 
Ingen forslag var fremsendt til behandling. 

      5.       Fastsættelse af kontingent samt gebyr: 
Bestyrelsen foreslog at der i næste periode ikke skulle være nogen form for kontingent og 
gebyr at indkræve. Det blev vedtaget. 

      6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Ingegerd Riis blev genvalgt. 
Jens Beck blev genvalgt. 
Per Alstrøm blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt til den ledige post. 

Familie- og kulturfestival 
Svend Gøngeskolen 



      7.       Valg af bilagskontrollant for 1 år: 
Aase Harekilde Pedersen blev genvalgt. 

      8.       Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år: 
Mogens Baagø blev genvalgt. 

      9.       Valg af fanebærer for 1 år: 
Bestyrelsen fik til opgave af generalforsamlingen at finde en ny fanebærer. 
Resultatet blev: Jens Christian Nielsen, Lundby. 
 

    10.       Eventuelt: 
Der var ikke flere bemærkninger, hvorfor Ole Ib Hansen 
kunne takke for en positiv og god generalforsamling. 

Efter generalforsamlingen var foreningen vært med the, kaf-
fe og kage, samt oplysning om spise- og drikkevaner i 1600-
tallet ved Jens Hallqvist. 

Dette emne har vi stiftet bekendtskab flere gange tidligere. 

Bi Skaarup hjalp os ved den store 400-årsfest i 2010, Martin 
Davidsen har såvel på Kronborg som på Korskilde Skolen 
fortalt os om emnet. Og nu Jens Hallqvist. 

Dette emne går nok aldrig af mode. 

Sekretær og fotos, 
Jens Beck 




