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Generalforsamling i FSG for året 2022 
Foreningen Svend Gønge 

 
Dirigent, referent og stemmetællere: 
Ca. 25 medlemmer mødte op, hvor Jens Hallqvist bød velkommen. Ole Ib Han-
sen blev valgt til dirigent, Jens Beck til referent. Valget til stemmetællere blev 
udskudt. 
 
Beretning: 
Jens Hallqvist fortalte om følgende punkter: 

Året som helhed – uden restriktioner mm: De seneste år har 

været præget af Brolukning og Coronarestriktioner. FSG arbejder dog 
ihærdigt videre. 

Gøngemarkedet 2022: Et fornuftigt marked, på trods af den lange 

ufrivillige pause. Enkelte bodholdere havde meldt fra. Vi opfordrer 
hermed alle om at komme med nye initiativer og kontakter! 

Foredrag med Maria Helleberg: Et foredrag om Leonora Christine 

og hendes mand Corfitz Ulfeldt. P.g.a. sygdom i den nærmeste familie 
måtte Maria desværre melde fra nogle gange. Det interessante fore-
drag blev dog gennemført. 

Kultur- og familiefestival: Festivallen afholdes altid en fredag 

eftermiddag i foråret. Hele Svend Gønge Skolen står på den anden en-
de denne eftermiddag. Dejligt arrangement. Det bliver gentaget 26. 
maj 2023. 

Ture og turfoldere: Såvel ture med guide, som ture i eget regi bliver 

arrangeret af FSG. Foldere med oversigt over turene kan fås i alle de 5 
kommuner (biblioteker, turistkontorer, borgerservice og flere andre 
steder). FSG har dem altid med ved vore arrangementer. 

Sygruppen: Fungerer stadig, men mest i tilvirkning og reparations-

sammenhæng. Et tilbud fra Kronborg om at overtage/købe deres drag-
ter har vi høfligt takket nej til. Vi mangler personer at ”stoppe” i drag-
terne. 

Lysfesten Lundby: Her deltog FSG også. 

Seneste nyt – udsendes til 402 medlemmer: Vi får desværre et 

lille antal retur, som uanbringelige. Nogle medlemmer får ikke altid 
opdateret deres mail adresse, og givet os besked. Men vi ønsker gerne 
at vore medlemmer skaffer nye medlemmer. 

Bestyrelsesmøder: Møderne foregår i Medborgerhuset i Gøngestu-

en, normalt sidste onsdag i hver måned kl. 19—21. Her afholdes også 

mailto:jens@hallqvist.dk
http://svend-goenge.dk/foreningen%20sps/index.html
mailto:svendgoengepoulsen@gmail.com
mailto:svendgoengepoulsen@gmail.com


vor Julefrokost i januar måned. Det foregår som et sammenskudsgilde, med 
hjemmelavede retter. Således belaster vi ikke foreningens økonomi. 

Hjemmesiden: Den passes af John Gravesen. Der er mange besøg, men en del 

af dem må være automatiske søgemaskiner. 
Musikanlæg og headsets: Dette er anskaffet med stor hjælp far komune– og 

fondsbistand. Det skal blive en stor hjælp til vore Gøngemarkeder. 

Fotobogen: Den bliver nok ikke genoptrykt, da det vil blive for dyrt. Et forsøg på 

at formidle et videresalg mellem medlemmer kunne ikke fungere, og er dermed 
opgivet. 
Forslag om tur til Nationalmuseet: Et forsøg på at arrangere en tur til Nat. 

Museet for at se en Renæssance udstilling, blev også droppet, da den var taget 
ned! 

Fortsat forskning om Svend Gønge: Det er fortsat en af foreningens mål-

sætninger at forske og  op om Svend Poulsens liv og virke. 
Foreningens ambassadører: Vi har stadig et korps af ambassadører, som har 

til opgave at repræsentere vore ideer og målsætninger. 
Mogenstrup Kirkebog 1658-1660: Mogens Søgaard har hjulpet emd at tyde 

og oversætte denne bog, som omtale de skader den svenske besættelse forvold-
te. 

Henvendelse fra ”Detektorfolk”: En henvendelse fra en gruppe med metal-

detektorer, som mod betaling tilbød at undersøge lokalt efterladenskaber fra 
”svensken”. Her afslog vi venligst. 

JH. 
 
Regnskab: Regnskabet blev fremlagt. Det var revideret og signeret, og blev således god-
kendt. Det er vedhæftet denne mail. 
 
Indkomne forslag: Ingen forslag var fremsendt. 
 
Kontingent: Det blev vedtaget at fortsætte som en gratis og kontingentfri forening. 
 
Valg til bestyrelse: Alle i bestyrelsen blev genvalgt. 
 
Bilagskontrollant og suppleant: Aase og Mogens blev genvalgt. 
 
Fanebærer: Christian Nielsen blev genvalgt. 
 
Eventuelt:  

Peter Sten Hansen 
bliver udnævnt til Foreningen Svend Gønges første æresmedlem! 

 
Jens Hallqvist: ”Storm P. er citeret for at fastslå: Intet kommer af intet, 
undtaget lommeuld! 
FSG har i år eksisteret i 15 år. Hvis ikke der var taget initiativ den gang 
ville foreningen nok ikke eksistere i dag. Der er en person, der om nogen 
stod bag oprettelsen - og ham har bestyrelsen besluttet at gøre til forenin-
gens første Æresmedlem. 
Kære Peter, man kan måske påstå, at du har gjort som gøgen, lagt æg i 
andres reder gennem årene, og fået dem til at udruge dem. 



Hvor gøgen ikke gør meget ud af yngelplejen, så har du fulgt dit ”afkom” gennem årene og 
givet gode råd. Og du har fortsat inspirationen til arbejdet, selv 
om du har været hæmmet af travlhed til andre sider. 
Det vil vi takke dig for med dette æresmedlemsbevis. Det vil til 
stadighed gøre dig ”kontingentfri”, uanset hvad bestyrelsen måt-
te beslutte i fremtiden. 
Tillykke fra os alle, og vi håber at vi fortsat må trække på din 
iderigdom og inspiration til arbejdet i FSG.” 

Jens Hallqvist 
 
Med dette punkt sluttede den officielle del af den ordinære generalforsamling 2023 i Med-
borgerhuset, Lundby. 
 
I pausen optil aftenens sidste punkt var FSG vært med en vand eller øl. 
 

 

John Gravesen fortæller: 
 
John er vor webmaster, og dermed ansvarlig for vor hjemme-
side. Men John er også dimittend fra Den Kgl. Veterinære – og 
Landbrug Højskole som dyrlæge. 
 
Det sidste gør jo John særdeles kompetent til at fortælle om 
hestens brug og udvikling, specielt med focus på 1600-tallet. 
 
Vi fik en fortæl-
ling om den ele-

gante ridehest, men også den noget kraftigere 
arbejdshest. 
 
Hestene indgik også som en uundværlig del af 
udrustning i krigene. 
 
Vore royale ledere gik meget op i hesteavl, og 
var også selv særdeles dygtige ryttere. 

20 Jydsk hingst Claus Buus, 1869 

52 Chr-4 (Kgl hesteavl i DK før + enevælden) 



 




