Nyhedsbrev, SN 119, April 2017

Foreningen Svend Gønge
Stiftet onsdag den 12. juni 2008

Pro honore patriae

Foreningen
Svend Gønge
Svinøvej 42,
4750 Lundby
Tlf.: 4074 1870
jens@hallqvist.dk

Ordinær generalforsamling i FSG
Ifølge foreningens vedtægter skulle dette møde afholdes inden udgangen af marts
måned.
Det skete så 27. marts kl. 19.00 i Medborgerhuset, Banevej 4, 4750 Lundby.
Dagsorden:

1.
Valg af stemmetællere:
Dette blev udsat indtil vi erfarede om det blev aktuelt.
2.
Valg af dirigent:
Bestyrelse:
Valget faldt på Ole Ib Hansen.
3.
Valg af referent:
(Dette punkt bliver
Her
blev
Jens Beck foreslået og valgt.
opdateret efter 10. april
4.
Formandens
beretning:
2017)
www.svend-goenge.dk

FSG Årsberetning 2016

Året 2016 har ikke adskilt sig meget fra tidligere år på den måde, at der har været
mange aktiviteter i gang gennem året.
Jeg nævnte i beretningen sidste år, at vi var i gang med at samle en flok Gønger
Næstformand:
til Carit Etlar foreningens jubilæumsarrangement i Fredericia.
Ingegerd Riis
Det lykkedes at samle en god flok, der i det tidlige forår og i løbet sommeren
Kasserer:
holdt øveaftener i Mogens Bågøs have – under kyndig vejledning af Mogens. Vi
Jens Hallqvist
fik her øvet kampteknik med kæppe, så vi var godt rustede til at kæmpe mod
svenskerne i Fredericia. En stor tak til Mogens Bågø for hans engagement og
Sekretær:
kyndige vejledning i disse svære, men også halvfarlige øvelser. Arrangementet
Jens Beck
fandt sted i starten af august, o g vi var 10 gønger afsted. Carit Etlar selskabet
Øvrige bestyrelsesmed- havde lagt op til et stort arrangement med mange medvirkende og mange forskellemmer:
lige aktiviteter - og vi fik da også en oplevelse ud af det – selvom det ikke var
Gunnar Stobbe
det hele der lykkedes –vejret drillede også lidt om søndagen hvor vi skulle slås på
Chris Hermansen
Fredericias volde med de svenske karolinere. Det var af bestyrelsen besluttet, at
Ole Ib Hansen
John Gravesen
vi ville udbetale kørselstilskud til dette arrangement og det kan ses i vores regnwebmaster
skab som en af de store udgiftsposter – men med den betydning Carit Etlars forfatterskab har haft på kendskabet til Gøngehøvdingen, så syntes vi det var værd at
Redaktion på SN:
ofre noget på denne markering af 200 året for Etlars fødsel.
Jens Beck.
Af andre aktiviteter vi har medvirket i, skal selvfølgelig også nævnes Kildemarsvendgoengepoulkedet i Mogenstrup, hvor vi igen i 2016 deltog med en lille gruppe Gønger.
sen@gmail.com
Vores samarbejde med Ö.Sallerup i Skåne er fortsat i året – vi var her en lille
gruppe afsted, og vi havde et par gode dage i fint vejr og med flere besøgende
end tidligere år – de er ved at have et godt marked omkring kirken og den tidligere præstegårdshave – Jöns Henrikssons have. Da de får støtte til aktiviteten så kan
de udbetale tilskud til vores rejse og ophold.
Ud over at være med udenfor Lundby, så er vi naturligvis fortsat med i Gøngemarkedet i Lundby, hvor vi er en af de tre foreninger der står bag – de to andre er
Borgerforeningen Lundby og Medborgerhuset Lundby.
I år er det 10ende gang der er Gøngemarked – og så længe vi kan samle medvirkende nok og så længe der kommer et godt antal besøgende på markedet, så bør
vi vel fortsætte ? – vi mener, at det er en god aktivitet både for Lundby og for forFormand:
Jens Hallqvist

eningen. Gøngemarkederne har næsten karakter af en årlig folkefest.
Vi har også fortsat et par foredrag på programmet i løbet af vinteren – år i var det dels to
foredrag om lægekunsten og medicinen i 1600-tallet – hvor vi havde fået dels en læge og
dels en farmaceut fra Næstved sygehus medicinske museum til at fortælle .
Yderligere havde vi formået at få generalløjtnant Kjeld Hillingsøe til Lundby igen – det skal
nu siges, at det var Hillingsøe selv, der tilbød at komme ned til en aften for at fortælle mere
om slaget ved Nyborg, hvor vi slog svenskerne temmelig eftertrykkeligt.
Begge disse aftener var spændende og interessante for medlemmerne, og fortalte på hver sin
måde om forhold og begivenheder i 1600-tallet.
Hvis I har gode ideer til lignende foredrag, så må I endelig sige til !!
Vi har også selv været på banen med et enkelt foredrag i løbet af året - i det nye år skal vi
også ud og fortælle mere om Svend og hans periode.
Vi har i løbet af året arbejdet videre med det vi har kaldt Svend Poulsens hus, hvor vi gerne
vil kunne genopføre det gamle gildehus på grundlag af studier, historisk forskning og optegnelser mm. Det er en opgave, der ligger ud over hvad bestyrelsen selv kan klare, og vi har
derfor allieret os med historiker Gitte Kjær. Gitte har fundet frem til meget materiale på arkiverne, men vi har indtil videre måttet stoppe hvor vi er nu, simpelthen på grund af mangel på
økonomiske midler. Foreningen kan ikke finansiere opgaven med egne midler, og det har
endnu ikke været muligt at finde sponsorer eller fonde, der kan hjælpe med at fremskaffe de
nødvendige midler Vi har dog ikke opgivet projektet endnu – men arbejder videre med at
finde penge.
En af de andre store opgaver er ”Seneste nyt” hvor der til stadighed kommer en lind strøm
fra vores sekretær, der er god til at finde relevante artikler mm som kan sendes til jer medlemmer sammen med oplysninger om foredrag og andre relevante medlemsinformationer. Vi
er nu nået op på 117 udsendte Seneste nyt !
Hvis dette skulle være gjort på gammeldags maner, ville det både arbejdsmæssigt og økonomisk være en uoverkommelig opgave. Med mailsystemet kan det hele klares hjemmefra
uden at det koster andet end arbejde – det er vi glade for – og håber selvfølgelig også I som
medlemmer er tilfredse med – og værdsætter nyhedsformidlingen . Det kan nævnes, at der
nu er 429 medlemmer på vores mailliste.
I forbindelse med udsendelsen af indkaldelsen til årsmøde/generalforsamling blev jeg ringet
op af en lokal journalist, der havde fået øje på, at der i dagsordenen stod ”fastsættelse af kontingent”.
Han ville høre, om vi nu ville indføre kontingent i vores forening, der hidtil har været kontingentfri.
Jeg kunne dog berolige ham med, at det var en standardformulering fra vores vedtægter, og
at der ikke var tanker om at ændre på kontingentfriheden. Det er blevet drøftet (igen) i bestyrelsen, men der var enighed om, at så længe vi kan klare økonomien uden at opkræve kontingent, vil vi gøre det. At opkræve kontingent vil være et stort arbejde for den til enhver tid
siddende kasserer.
Når det er sagt, skal vi senere se, at regnskabet er præget af, at vi ikke ha udgivet en bog eller andet salgbart i løbet af året. Vi klarer dog økonomien et stykke tid endnu – og vi har stadigvæk bøger på lager (både Snaphøner og Sandheden om snaphaneløgnen).
Et område, hvor der sket en masse i det forløbne år, er hjemmesiden – her er virkelig kommet meget nyt og jeg kan kun opfordre til at I går ind på Svend-Goenge.dk og kigger nærmere. Der nu kommet forslag til ture i vores dejlige område og hele den tidligere udgivne fotobog kan nu findes på hjemmesiden – det har været et stort arbejde for vores webmaster med
flere, og vi glæder os til at høre tilbagemeldinger fra jer, når I har været på ture i Gøngehøvdingens fodspor.
Et af bestyrelsens medlemmer er vældig god til at finde ting og sager af interesse for foreningen – det er især på nettet han finder tingene. I år har vi investeret i en gammel kane, som vi
vil bruge i forbindelse med Gøngemarkedet - nemlig et tableau frit efter romanen Gøngehøvdingen. –det er dog ikke kanesæson i august, men vi prøver at finde på noget vi kan bruge
den til uden sne.

Dette var et godt udsnit af de aktiviteter vi har medvirket i og igangsat i løbet af året og jeg
overgiver beretningen til årsmødets behandling med en tak for jeres medvirken og opbakning og en speciel tak til bestyrelsen for gode, hyggelige og konstruktive møder.
Beretningen blev taget til efterretning med applaus!
5.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Som det fremgår, skyldes det store underskud, først og fremmest en stor post til kørsel. Det
var udgift til deltagelse i Carit Etlars 200 årsdag. Det foregik i Fredericia i august måned.
Regnskabet var revideret af Aase H.P. og blev godkendt.
6.
Behandling af indkomne forslag:
Der var indkommet forslag til ændringer i foreningens vedtægter. Bestyrelsens forslag til
ændring af vedtægterne blev drøftet § for §. Ændringerne blev vedtaget med undtagelse af

forslagene vedr. § 4 og § 5, stk. 3, som bestyrelsen trak tilbage på baggrund af en opstået
tvivl om, at formuleringerne var helt éntydige. Det vedtagne er nu indsat på foreningens
hjemmeside.
7.
Fastsættelse af kontingent samt gebyr:
Det blev atter vedtaget, at foreningen skal en kontingentfri forening.
8.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Det blev vedtaget, at begrebet suppleanter skulle ophæves. Bestyrelsen består derfor nu af:
Jens Hallqvist, Ingegerd Riis, Gunnar Stobbe, John Gravesen, Chris Hermansen, Ole Ib Hansen og Jens Beck. Konstitueringen finder sted ved næste ordinære bestyrelsesmøde 10. april.
9.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
Dette punkt udgik således.
10. Valg af bilagskontrollant for 1 år:
Aase Harrekilde-Petersen blev genvalgt.
11. Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år:
Sven Bjarne Møller blev enstemmigt genvalgt.
12. Valg af fanebærer for 1 år:
Her blev Søren Jørgensen foreslået og enstemmigt genvalgt.
13. Eventuelt:
Der blev ikke fremdraget flere punkter, hvorfor dirigenten kunne afslutte mødet.

Detektor arkæologi
Efter vor generalforsamling fortalte Morten Skyum om sin store passion - detektor arkæologi. Det begyndte for Morten, da kæresten forærede ham en metaldetektor. Siden er det ”bare
gået der ud af”.
En masse facts og spændende oplevelser blev det til i
løbet af den næste times tid.
Danefæ er oldsager fra før 1536, og de findes først efter
granskning af gamle historiske kort. Man skal have sans
og fantasi til at forestille sig hvor folk i tidligere tider
har lagt, tabt eller mistet metalsager.
Man skal indhente tilladelser fra lodsejere, samt have et
solidt samarbejde med lokale museer.
Endvidere skal man være en systematiker. Alt skal måles op, fotograferes og noteres. GPS er nu et uundværligt redskab.
Respekt og samarbejde med andre detektor arkæologer
er en naturlig selvfølge. Men der findes også i denne
branche brodne kar. Personer som lurer dig af, og arbejder videre på dine fund. Night Hawks, som Morten
kaldte dem.
JB.

Samarbejde
Foreningen Svend Gønge vil i sit næste arrangement forsøge et samarbejde med Lokalhistorisk Forening i Fladså.

Vi har inviteret forfatteren og historikeren Martin Davidsen til en aften på Fladsåskolen,
afd. Korskilde i Brøderup, Korskildevej 2, 4733 Tappernøje.
Det bliver torsdag 27. april 2017 kl. 19.00 i skolens cafeteria eller aula.
En del vil måske huske Martin fra Gøngemarkedet 2016, hvor han kom i sin flotte udrustning som officer i Fr. IIIs livgarde.
I stedet for, at vi her beretter en masse om Martin er det bedre at følge dette link:
http://www.martindavidsen.dk/
Der vil denne aften naturligvis være mulighed for at købe et signeret eksemplar af hans nye
roman, Kongens Brev.
Der er gratis adgang for alle, og måske skulle I tage naboen med? Endvidere vil der være
mulighed for at købe kaffe, the, øl, vand og kage.
Vel mødt ønsker de to foreninger.

