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Medborgerhuset Lundby

Dagsorden:
1.        Valg af stemmetællere:
Sanne og Jytte blev foreslået af bestyrelsen, og blev således valgt til dette tillidshverv med 
enstemmighed af generalforsamlingen.

2.        Valg af dirigent:
Jens Hallqvist blev foreslået af bestyrelsen til aftens dirigent. Han blev enstemmigt valgt til 
denne post.

3.         Valg af referent:
Foreningens sekretær, Jens Beck, blev foreslået af bestyrelsen og også valgt enstemmigt.

4.          Formandens beretning:
Beretning til generalforsamlingen i Foreningen Svend Gønge mandag den 12. Marts 2012.

Velkommen til generalforsamling i Foreningen Svend Gønge.
Velkommen til vores medlemmer, og velkommen til vores gæster.
Vi har repræsentanter til stede fra flere af vores samarbejdspartnere, og dem har vi mange af.  
Vi er meget glade for, at I har villet komme i aften. 
Vi regner med, at selve generalforsamlingen kan afvikles på omkring en times tid, og herefter  
giver vi ordet til museumschef Keld Møller Hansen, Museerne Vordingborg. Keld vil fortælle  
om Borgcenteret, som åbner næste år. Det glæder vi os meget til.

Da vi mødtes til generalforsamling her i foreningen for et år siden, gjorde vi status over  
gøngeåret 2010, hvor vi ikke lå på den lade side.
Det synes jeg heller ikke, vi har gjort i år 1 efter Svend Poulsens 400 års fødselsdag.

Det mest bemærkelsesværdige er, at vi i sommers udgav Fotobogen Sydsjælland i  
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Ambassadører:

Godsejer, 
Kammerherre og 
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet, 
Lundbygård.

Hofjægermester og 
Godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.

Godsejer,
Peter Oxholm 
Tillisch,
Rosenfeldt.

Godsejer,
Gerner Wolff-
Sneedorff,
Engelholm.

Godsejer,
Peter Henrik 
Tesdorpf
Gjorslev Gods.

Regionsmedlem,
Peter Madsen
Rone Klint, Præstø.

Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.

Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg 
Kommune.

Borgmester,
Carsten Rasmussen,
Næstved Kommune.

Tidl. borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.

Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.

Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Gøngehøvdingens Fodspor.

Line og Gunnar Stobbe har gjort en helt igennem formidabel indsats for at få bogen på 
gaden. Ikke alene har de stillet deres hjem til rådighed for fotograf Magnus Augustsson fra  
Glimåkra, som har gennemfotograferet Sydsjælland på alle årstider. De har tilrettelagt,  
skrevet og redigeret bogen, så den har fået stor ros fra alle sider.
Og de har også, når det kneb, lagt penge ud til kreditorerne.
Salget af bogen er gået godt! Vi har solgt 2/3 af oplaget på 1000 eksemplarer, og nu varer det  
ikke længe, før vi begynder at tjene penge på den. Vi skal dog lige have betalt kreditorerne  
først.
En stor tak skal lyde til dem, der har støttet bogen. Ikke mindst de fem sydsjællandske  
kommuner, men også Nordea Danmarksfonden, Bryggerens legat i Lundby, Lions Club og 
Carlsen-Langes Legat-stiftelse

20-21. august 2011 holdt vi gøngemarked med 6000 deltagere sammen med vores  
samarbejdspartnere Borgerforeningen Lundby, Medborgerhuset Lundby og Rollespil Svend 
Gønge.  Det var rekord. 
Og markedet fik stor ros. Nyt var, at vi i langt højere grad end tidligere satsede på et  
sceneprogram. Vi har nu justeret tingene, så der både sker noget på scenen, og der bliver  
plads til boderne og til spontane optrin.

Vi er allerede i gang med forberedelserne til Gøngemarked 2012, der afholdes den 18.-19.  
august i Lundbyparken. Begge dage fra 10-17.

I forsommeren var vi hyret til at kaste glans over gøngefestival i Faxe Kommune. Vi var med i  
Haslev, Faxe og Faxe Ladeplads. Vi troede, at vi skulle bidrage, men det var faktisk os, der  
bar arrangementerne, og Faxes erhvervsliv, som stod for arrangementerne var meget  
tilfredse.
Vi tjente gode penge til vores aktiviteter på den optræden.

Sygruppen
Sygruppen består pt. af 4-5 personer, der syer hver onsdag formiddag i Medborgerhuset  
Lundby. Flere tager arbejde med hjem. Vi kan ikke nok takke sygruppen, som ledes af Birgit  
Rasmussen, for deres store og alt afgørende arbejde for vores Gøngemarkeder.

Renæssancedans
Gruppen består pt. af 4-5 par. De øver hver 14. dag danse med henblik på at kunne optræde 
ved arrangementer. Stor tak til dansegruppen, ikke mindst til Hanne og John, som leder  
gruppen til glæde for os alle!

Foredrag
I årets løb har vi holdt flere vellykkede foredrag. På sidste års generalforsamling fortalte Ove 
H. Nielsen fra Maribo om håndværk og dagligliv i 1600-tallet, og det var særdeles  
underholdende. 
Og da vintersæsonen satte ind, havde vi besøg af vores ambassadør Peter Henrik Tesdorph 
fra Gjorslev på Stevns, som underholdt, viste film og oven i købet spillede guitar og sang.

Vi fortsatte og fortsætter med succesfulde foredrag i 2012, og det kan vi fortælle om på næste  
års generalforsamling.



Tidl. 
folketingsmedlem, 
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Tidl. 
folketingskandidat
Gina Øbakke,

Generalløjnant,
Kjeld Hillingsø

Turistchef,
Lars Nielsen
Køge Kommune

Museumsdirektør,
Keld Møller Hansen
Vordingborgmuseerne

Borgmester,
Bernd Dikau,
Lohmen, Tyskland.

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur– och 
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Formand for 
Föreningen 
Snapphaneland,
Hans Gardelid,
Osby.

Tidl. ordförande i 
Föreningen för 
Snapphanelandet, 
Marco van Brink,
Osby.

Formand for 
Hembygdsföreningen,
Erik Ralsgård,
Osby.

Medlemstal
Vi har for tiden 275 medlemmer af foreningen, og det er tilfredsstillende, men vi vil gerne 
have flere.
Det koster ikke noget at være medlem af Foreningen Svend Gønge. Til gengæld får man 
jævnligt et nyhedsbrev Seneste Nyt, dygtigt redigeret af vores sekretær Jens Beck. 

Samarbejdspartnere
Vi sætter meget stor pris på at have mange samarbejdspartnere, og det har vi heldigvis. 
Borgerforeningen Lundby, Medborgerhuset Lundby, Kulsvierne i Eskilstrup, Museerne 
Vordingborg, Køng Museum, Støtteforeningen for Køng Museum, Museumsforeningen for  
Sydsjælland og Møn, Lundby Sognearkiv, Faxe Lokalhistoriske Arkiv, Sydsjællands  
Kulturteater, ASF-Dansk Folkehjælp, Gjøngegarden, Vordingborg Kommune, Næstved  
Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Køge Kommune, Osby Kommune, Skåne,  
Hembygdsföreningerne i Gønge, Skåne, C. A. Cederborg Selskapet, Skåne, Nätverket i  
Lönsboda, Föreningen Snapphaneland og turistorganisationerne i Osby, Östra Göinge og 
Hässleholm samt turismesamarbejdet på Sydsjælland og Møn. 

K. G. Jonsson fra C. A. Cederborgsällskapet sender i øvrigt de varmeste hilsener til vores  
generalforsamling med ønsket om et fortsat godt samarbejde.

Ambassadører:
Vi har et flot ambassadørkorps, synes vi selv:
Godsejer Bernt Johan Collet, Lundbygård, Lundby
Godsejer Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeld, Vordingborg
Godsejer Peter Zobel, Bækkeskov Gods, Bækkeskov
Godsejer Gerner Wolff-Sneedorff, Engelholm
Godsejer Peter Henrik Tesdorpf, Gjorslev, Stevns
Borgmester Henrik Holmer, Vordingborg Kommune
Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune
Fhv. Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune
Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune
Borgmester Poul Arne Nielsen, Stevns Kommune
Borgmester Marie Stærke, Køge Kommune
René Tuekær, Faxe, tidligere borgmester
Gina Øbakke, Stevns, tidligere borgmester
Hanne Reintoft, socialrådgiver, forfatter og foredragsholder
Borgmester Anders Pettersson, Osby Kommun
Viceborgmester Erland Nilsson, Osby Kommun
Kultur– och fritidschef i Osby Kommun Tommy Johansson
Marco van Brink, fhv. formand for Foreningen Snapphaneland
Erik Ralsgaard, formand for Osby Hembygdsforening
Hans Gardelid, formand for Föreningen Snapphaneland
Peter Madsen, regionsrådsmedlem, Præstø 
Lars Nielsen, turistchef i Køge
Kjeld Hillingsø, fhv. generalløjtnant
Borgmester Bernd Dikau, Lohmen, Tyskland
Keld Møller Hansen, museumschef Museerne Vordingborg

Oplevelsescenteret
En af de opgaver, vi har kastet os over i 2011, er planerne om at oprette et oplevelsescenter  
med arbejdstitlen ”Gøngeland” i Lundby. 



Vi har gennemført et forprojekt under Interreg-ordningen – et Eu-program- hvor Vordingborg 
og Osby kommuner var med. 
Situationen er nu den, at det ikke er realistisk at fortsætte med et interreg-projekt, og derfor  
har vi søgt at realisere projektet ad andre veje. 
Og vi har en projektansøgning inde hos Realdanias Stedet Tæller-kampagne, hvor vi kan få  
op til små 3 millioner til at komme i gang. Her i begyndelsen af marts, får vi at vide, om vi er  
med.
I den forbindelse skal der lyde en tak til Vordingborg Kommune for godt samarbejde omkring  
denne opgave.

Samarbejde:
En særlig tak skal lyde til vores søsterorganisation i Skåne, Föreningen Snapphaneland. Vi  
har et særligt nært forhold til den forening, som udmønter sig i, at formændene for de to  
foreninger et tilknyttede medlemmer af den anden forenings bestyrelse. Vi modtager derfor  
alle informationer fra hinanden som de øvrige bestyrelsesmedlemmer får, og vi arbejder tæt  
sammen om at realisere vores fælles drømme på begge sider af sundet.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Endelig vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et særdeles godt samarbejde i det forløbne år.  
Det er altid en glæde og fornøjelse at gå til møde i Foreningen Svend Gønge.

Vi har det godt med hinanden!

5.          Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
Foreningens kasserer, Jens Hallqvist, fremlagde og redegjorde årsregnskabet for 2011. Det 
blev enstemmigt vedtaget af de 32 fremmødte medlemmer.
Regnskabet er vedhæftet.

6.           Behandling af indkomne forslag:
Dirigenten kunne meddele, at der rettidigt var indkommet to forslag til ændring af foreningens 
vedtægter. Det drejede sig om § 5, stk. 6 samt § 9, stk. 3. Begge forslag blev enstemmigt 
vedtaget.
De reviderede vedtægter er således vedhæftet dette referat.

Gunnar Stoppe og Ole Bjørnholt



7.            Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog endnu engang, at kontingent og gebyrer blev fastsat til 0 kr. for det 
kommende år, og hermed fortsatte uændret. Dette blev vedtaget med enstemmighed.

8.             Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg til bestyrelsen var i år Peter Sten Hansen, Villy Lorich og Jens Beck. Alle tre udtrykte 
villighed til genvalg. Dette godkendte generalforsamlingen enstemmigt.

9.              Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
Til disse to poster foreslog bestyrelsen Birgit Rasmussen og Ingegerd Riis. Dette godkendte 
generalforsamlingen enstemmigt og med applaus.

10.              Valg af bilagskontrollant for 1 år:
Her var der forslag om genvalg af Winnie Hansen fra bestyrelsens side. Dette godkendte 
generalforsamlingen endnu en gang med applaus.

11.               Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år:
Aase Harrekilde-Petersen blev foreslået af bestyrelsen til denne post. Generalforsamlingen 
godkendte dette enstemmigt.

12.                Valg af fanebærer:
Forslag om nyvalg af Søren Jørgensen fra bestyrelsens side. Dette godkendte 
generalforsamlingen enstemmigt. Dirigenten takkede den afgående fanebærer, Ole Bjørnholt, 
for trofast tjeneste i det forgangne år.

13.                  Eventuelt:
Der var ingen bemærkninger under dette punkt. Herefter takkede aftens dirigent, Jens 
Hallqvist, for god ro og opmærksom ved denne generalforsamling.

Efter øl/vand og the/kaffe og kage fik vi Keld Møller Hansen på banen.

Super veloplagt og fantastisk indspirererne fortalte Keld om forberedelse, arbejde og den 
kommende finish på Borgcentret i Vordingborg.



Jeg tror nok at de fleste af de ca. 50 fremmødte blev helt stakåndede af alt det der opnået, samt 
hvad man regner med der er på plads når centret skal åbne.
Læs og oplev meget mere på:

http://danmarksborgcenter.dk/

Hold din næste fest i Medborgerhuset Lundby
Medborgerhuset Lundby er rammen om Foreningen Svend Gønges mange møder.

I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller mødelokale fra 500 kroner.
Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov:

Krostuen: 500 kr., Jagtstuen 500 kr. og Stor og lille sal: 2500 kr.,
Hele huset (stor og lille sal, krostuen) 3000 kr.

Priserne er uden rengøring og depositum på 1000 kr.
Med i lejen er adgang til køkken, service, udendørs terrasse og græsplæne, og en petanquebane.

Ring og hør nærmere på tlf. 5133 3771
Medborgerhuset Lundby

Banevej 4, 4750 Lundby - 50 meter fra Lundby Station
Hjemmeside: www.syvsogne.dk

Jørgen Tang

http://danmarksborgcenter.dk/

