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Medborgerhuset, Lundby 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: 
Som mødets dirigent valgtes Ole Ib Hansen, som kunne konstatere at mødet var 
lovligt indkaldt. 
Mødets referent blev Jens Beck, og som stemmetællere blev John Gravesen og 
Gunnar Stobbe valgt. 
 
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse: 
JH kunne fortælle, at vi nu er i 10-året for foreningens stiftelse. 
FSG har været ude og afholde foredrag bl.a. i Avedøre, Everdrup og OK klubben 
i Præstø. 
Et samarbejde med Fladså Arkiv har medført et foredrag med Martin Daviden. 
Han fortalte om sin romantrilogi, som blandt andet dramatiserer om tiden og be-
givenheder op til Enevælden. 
FSG deltog i Gyldne Dage i Fredericia og Carit Etlar Selskabets årsmøde i Gen-
tofte. Dette samarbejde er nu ophørt. 
FSG har blandt andet deltaget i ”Familie- og Kulturfestival” i Lundby, 
”Kildemarked” i Mogenstrup, ”Gøngemarked” (børneland, hest/kane, dragtperso-
ner, optrin m.m.) og ”Middelalderdage” på Kronborg. 
Næste Gøngemarked i 2019 pga. broarbejde i Lundby. 
Med midler fra Johannes Fogs Fond arbejdes videre med at kortlægge/udrede vi-
den om Svend Gønges hus i Lundby. Mogens Søgaard er ”primus motor”. 
FSG udfører et stort arbejde med hjemmeside, turfoldere og SN. PR for FSG. 
I forbindelse med kommunevalget lød det fra Vordingborg Kommune: 
 1. Foreningen Svend Gønge inviteres til næste møde i Udvalget for Turis-
me, Udvikling og Erhverv med henblik på, at etablere et samarbejde mellem kom-
mune og Foreningen Svend Gønge. I forbindelse med samarbejdet udarbejdes en 
køreplan for, at undersøge mulighederne for et oplevelsescenter om Gøngehøv-
dingen. 
 2. Der bevilges 150.000 kr. til en professionel rådgiver. Bevillingen gives til 
Foreningen Svend Gønge som anmodes om, at fremkomme med en analyse af 
hvorledes et center kan etableres. Analysen præsenteres for Udvalget for Turis-
me, Udvikling og Erhverv 
 3. Der bevilges 150.000 kr. til professionel rådgiver. Afdeling for Strategi 
og Implementering samarbejder med foreningen Svend Gønge og lokale virksom-
heder, om at få udarbejdet et skitseprojekt som kan anvendes over for fonde og 
lignende. 
Sygruppen har holdt flyttedag. Pt. Ligger alle materialer på 1. salen hos JH. 
Stor tak til samtlige samarbejdspartnere, medlemmer af FSG samt bestyrelse for 
et fint år. 

JH. 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
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3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: 
Som kasserer fremlagde JH det reviderede regnskab: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 
4. Behandling af indkomne forslag: 
Ingen forslag var blevet fremsendt. 
 
5. Fastsættelse af kontingent samt gebyr: 
Det blev vedtaget at FSG fortsat er en kontingentfri og gebyrfri forening. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Chris Hermansen, Ingegerd Riis samt Jens Beck blev genvalgt til FSGs bestyrelse. 
 
7. Valg af bilagskontrollant for 1 år: 
Aase Haarrekilde-Petersen blev genvalgt som bilagskontrollant. 
 
8. Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år: 
Mogens Baagø blev valgt som suppleant for bilagskontrollant. 
 
9. Valg af fanebærer for 1 år: 
Søren Jørgensen blev genvalgt. 
 
10. Eventuelt: 
John Gravesen fortalte om hjemmesidens nye tiltag om  Arkivet, foreningens scrapbog. 
 
Herefter takkede dirigenten for et godt møde. 

http://svend-goenge.dk/arkivalier.html


Vildtbanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe, the og kage, og tidl. leder af Næstved 
Museum, Palle Birk fortalte om Vildtbanen. Denne 12-13 km. lange grøft og vold som gen-
nem mere end 400 år har dannet grænse for kongens jagtterræn i det sydlige Sjælland. 
 
En fin gennemgang af materielet for Palles foredrag kan findes på hjemmesiden: 
 

Vildtbanen 
 
 
 

Nyheder på FSGs hjemmeside 
 

www.svend-goenge.dk 
 

Op til 10 års jubilæet har FSG udstillet arkivalier, bøger, pap- oa. figurer og forskellig andet 
på bibliotekerne i Præstø og Lundby.  Under fremfinding og indsamling af skriftligt materi-
ale slog det mig, at der gennem de 10 år ikke har været en systematisk arkivering af sådant 
materiale. 
 
FSG råder ikke over særligt meget plads til arkivalier – og man kan nu udføre en elektronisk 
frem for en fysisk arkivering af f.eks. skriftligt materiale. 
Med stor hjælp af Peter Sten Hansen, Birgit Rasmussen, Jens Beck, Gunnar Stobbe mfl. kan 
du nu på www.svend-goenge.dk gå ind på 2 nye undersider til siden ”FORENINGEN 
SVEND GØNGE”, nemlig: 
 

”Scrapbog”, som er en elektronisk scrapbog med pt. disse hovedpunkter: 

Vedtægter for FSG i udgaverne siden stiftelsen den 12.6.2008 

Generalforsamlinger i FSG, som regel med bestyrelsens beretning, samt regnska-

bet 

Foldere til oplysning om FSG 

4750Avisen: Udpluk fra 2007-2013 om FSG, Gøngemarked, Venskabsforenin-

ger, samarbejdspartnere mv. – samlet i hele eller halve år. Hver fil slutter 

med en indholdsfortegnelse over årets udpluk 
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Gøngemarkeder: PR-materiale som plakat, folder, streamer, markedsplan og pro-

gram 

Andet af FSGs PR-materiale 

400-års festen og Debatdagen i 2010 

Besøg i Skåne 

”Udklip”, som indeholder scannede udklip fra ugeaviser o. lign., som må kopieres til pri-

vat brug. 

Vi må desværre ikke bringe udklip fra dagblade.  

De nye sider supplerer de mange billeder, som ligger i hjemmesidens Fotogalleri. 
Vi har samtidig benyttet lejligheden til systematisk at indsamle andet arkivmateriale om 
FSG, selv om det ikke fremlægges på hjemmesiden. 
Skulle du ligge inde med eller kende relevant materiale, som vi må låne og scanne, må du 
meget gerne kontakte undertegnede = hjemmesidens webmaster. Jeg vil gerne låne skriftligt 
materiale, fotoalbum o.lign. til scanning (hvorved det ikke går i stykker) – og andet materiale 
kan måske fotograferes til arkivet. 
 
Med venlig hilsen og håb om gode tilbagemeldinger, 

John Gravesen 
 

 
 

Var du klar over…? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DR har en hjemmeside, Bonanza, som blandt meget andet også har TV serien om 
 

Gøngehøvdingen. 
 

Klik på billedet. 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/163/goengehoevdingen/60269/goengehoevdingen-01-del-en-aerlig-mand

