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1. Valg af stemmetællere: Valgt blev Sven Bjarne Møller.
2. Valg af dirigent: Næstformand Ole Ib Hansen blen enstemmigt valgt.
3. Valg af referent: JB blev referent.
Hjemmesiden:
www.svend-goenge.dk 4. Formandens beretning:
Skriv til formanden:
jens@hallqvist.dk

Foreningen Svend Gønge – Bestyrelsens Årsberetning 2020-2021
Årsberetningen dækker både sidste halvdel af 2020 og hele 2021. Vi holdt senest
generalforsamling i september 2020 – den var forsinket på grund af coronaBestyrelse:
restriktionerne og bedre gik det ikke i 2021, hvor vi helt måtte aflyse generalforFormand:
samlingen af samme årsager. Vi kunne have holdt generalforsamlingen senere,
Jens Hallqvist
men fandt at nu var vi kommet så langt hen på året, så det ikke gav mening. Det
betød naturligvis, at der ikke kunne afholdes de normale valg, og bestyrelsen blev
Næstformand:
derfor siddende et år mere end normalt – vi håber medlemmerne er indforstået
Ole Ib Hansen
med – (det er ihvertfald vanskeligt at ændre nu).
Kasserer:
Gøngemarkedet plejer jo at være en af de store begivenheder i løbet af året. Vi
Jens Hallqvist
var godt i gang med forberedelserne til markedet i 2021. I slutningen af april kunne vi se, at det ville blive vanskeligt at gennemføre et normalt marked. Der var
Sekretær:
usikkerhed om hvilke restriktioner der ville gælde i august – vi valgte derfor at
Jens Beck
aflyse. Vi var enige om, at et marked med omfattende adgangskontrol, coronapas
Øvrige bestyrelsesmed- mm. ikke var en god løsning, samtidig frygtede vi at for megen usikkerhed ville
lemmer:
afholde publikum og stadeholdere m.fl. i at deltage.
Per Alstrøm
Vi kan bagudrettet se, at det havde været muligt at gennemføre et blot nogenlunGunnar Stobbe
de normalt marked, men vi fandt at usikkerheden var for stor, og valgte derfor at
Ingegerd Riis
aflyse. Det blev jo så det tredje år uden marked – først brolukning og så to gange
John Gravesen
webmaster
corona – nu håber vi, at det bliver muligt at gennemføre et marked i august 2022.
Vi mangler frivillige til at deltage i forberedelser, opsætning, pasning og nedtagRedaktion på SN:
ning , så hvis I har lyst til at deltage i nogle gode og spændende dage, så hold jer
Jens Beck.
endelig ikke tilbage – der er brug for alle!
Vi prøver hvert år at finde nye og interessante emner på markedet – har I gode
Skriv til SN:
svendgoengepoulideer, så hold jer ikke tilbage!
sen@gmail.com
I løbet af året har I fået en lind strøm af Seneste nyt – vores redaktør gør alt hvad
han kan for at finde interessant stof til nyhedsbreve. Falder I over noget der kan
have interesse for medlemmerne, så er Jens Beck altid lydhør – selvom han finder
mange gode ting og artikler til Seneste nyt.
Et af de nye emner har været information om faner og bannere – det er noget vores webmaster John har ”støvet op” via kontakter på Nationalmuseet. Fanerne
befinder sig i Sverige, hvor de kom til som krigsbytte. Det er noget I vil høre mere om og evt. se på Gøngemarkedet.
Turfoldere – der er fortsat god efterspørgsel efter vore turfoldere, hvor interesseBente v. d. Weiden

Facebook administrator:

rede selv kan køre ture i Gøngehøvdingens fodspor med en god vejledning og rutekort.
Vi tilbyder også at foreningen kan arrangere ture med guide, og det har der været et par eksempler på i det seneste år.
Medlemmer -der er fortsat omkring 400 medlemmer, der modtager seneste nyt og andre
nyheder og informationer fra Foreningen. Vi har i året modtaget tilmelding fra et nyt på
medlem på kun 8 år! – han er meget interesseret i alt omkring Svend Gønge. Moderen havde hørt om os – og købte tre bøger hos os – drengen sagde, at der var de bedste fødselsdagsgaver han havde fået -og så meldte han sig ind i foreningen!
I vil sikkert huske, at vi på et tidspunkt havde store planer og ideer om et Svend Gønges hus
og et helt oplevelsesland. Vi benyttede lejligheden til at hente gamle byggematerialer fra det
nedbrændte Kyllebækhus, med henblik på at bruge materialerne i et kommende gøngehus.
I vil også huske, at vi skrinlagde planerne, da vi fandt ud af hvad det ville koste – både økonomisk og mandskabsmæssigt – det var langt mere end vi kunne overkomme. Vi havde
imidlertid materialerne liggende opmagasineret hos Gunnar Stobbe – og han blev forståeligt
træt af have dem liggende uden udsigt til anvendelse. Derfor averterede vi materialerne til
salg til favorabel pris. Det lykkedes os at få dem solgt, og det gav et pænt tilskud til foreningskassen i et år hvor der ikke har været så mange andre indtægter.
Foreningens bøger har vi stadig en beholdning af – og vi sælger dem gerne – der er lejlighed til at se bøgerne og købe dem efter generalforsamlingen.
Vi er ikke alene om at markedsføre Svend Gønge. Borgerforeningen har fået fremstillet en
meget flot lille figur med Svend Gønge. Den er nu blevet opsat på en lang række bygninger
i Lundby – også her på Medborgerhuset, og på den måde markedsføres Lundby som Gøngehøvdingens by. Vi har flere gange drøftet, om vi kunne opsætte en noget større figur på alle
indfaldsvejene i Lundby. Det er dog en vanskelig sag, for myndighederne er ikke meget for
den slags, der kan aflede opmærksomheden fra trafikken.
Udover at vi -som ovenfor nævnt – tilbyder ture i området, så tilbyder vi også foreninger og
andre interesserede at komme og fortælle om Gøngeperioden. Det tilbud tog man godt imod
på Stevns i det politiske parti Nyt Stevns. Efter talrige udsættelser på grund af corona. Så
lykkedes det til sidst, og vi havde en spændende aften med 40 tilhørere på Gjorslev Gods i
deres fine lokale. Der hørte vi mere om gøngerne og lidt om deres ophold på Gjorslev, som
det er skildret i Dronningens Vagtmester.
Vi har tidligere år haft et samarbejde med Lönsboda i Skåne – ikke langt fra hvor Svend
Poulsen er født. På grund af corona og andre besværligheder har der i år ikke været noget
samarbejde – det samme gælder samarbejdet med Ó. Sallerup, der også har ligget stille.
Sygruppen arbejder stadig, selvom opgaverne har været færre – men der er hele tiden dragter der skal forbedres og ændres – godt vi har den!
Hjemmesiden fortjener også omtale her i beretningen. Webmaster John Gravesen finder
mange interessante og finurlige ting, der bringes på hjemmesiden – og vi har et meget pænt
besøgstal på siden – så gå endelig ind på siden og se nyt (og gammelt) fra foreningen.
Jeg vil slutte beretningen med en stor tak til medlemmerne for opbakning og en stor tak til
bestyrelsen for hyggelige og konstruktive møder.
Besøg på Kronborg i anledning af præsentation af Martin Davidsens seneste bog ”Døden på
den gustengule hest” – her deltog en bilfuld fra bestyrelsen til et spændende arrangement i
Erik af Pommerens sal. Vi vil helt sikkert høre mere om bogen senere i aften, når Martin
Davidsen fortæller.
Mogenstrup Kirkes regnskab – hvad kan det egentlig komme os ved? Det er kirkens regnskaber fra tiden efter Svenskekrigen -og om de skader der skete på kirken. Til at tyde de
gamle regnskaber og udtryk, fik vi god hjælp fra Mogens Søgaard – det skete i samarbejde
med Fladså Arkiv.
På bestyrelsens vegne, JH.
Beretningen blev straks godkendt med stor applaus.

5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Regnskabet blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag var indkommet.
7. Fastsættelse af kontingent samt gebyr: Ingen ændringer. Vi er fortsat en gratis forening.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jens Hallqvist blev enstemmigt genvalgt.
John Gravesen blev enstemmigt genvalgt.
Ole Ib Hansen blev enstemmigt genvalgt.
Gunnar Stobbe blev enstemmigt genvalgt.
10. Valg af bilagskontrollant for 1 år: Aase H. Petersen blev enstemmigt genvalgt.

11. Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år: Mogens Baagø blev enstemmigt genvalgt.
12. Valg af fanebærer for 1 år: Jens Chr. Nielsen blev enstemmigt genvalgt.
13. Eventuelt: Kaffe og kage.
Bestyrelsen.
Forfatter og foredragsholder, Martin Davidsen fortæller efter generalforsamlingen om sine
nye literære udgivelser.
Invitation:

Læs og se mere her: www.martindavidsen.dk

