
Historisk-topografisk Selskab 

for Lyngby-Taarbæk Kommune 

  

 

September 2021 

 

Ordinær generalforsamling. 
 

Torsdag den 9. september 2021, kl. 19.00 - 22.00 på 

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Lyngby 

 

Referat: 

 

1. Valg af dirigent  

Dorete bød velkomme og foreslog Uffe Thorlacius som dirigent, der blev valgt. 

Uffe begrundede indkaldelsen, og konstaterede at generalforsamlingen var 

beslutningsdygtig. 

 

2. Formanden aflægger beretning for perioden 2019-2021 

Beretningen dækkede perioden marts 2019 til september 2021, idet coronapandemien 

ikke havde gjort det muligt at afholde generalforsamling i denne periode. 

 

Beretningen havde følgende hovedpunkter: 

• Bestyrelsens sammensætning, og bestyrelsesarbejdet under corona 

nedlukningen. 

• Lokale møder og arrangementer. 

• Benny Andersen busten og Snøvsen figurer. 

• Afsked med Jeppe Tønsberg. 

• Lyngby-Bogen. 

• Andre udgivelser. 

• Samarbejde med Stadsarkivet og Lyngby-Taarbæk kommune. 

• Økonomi og medlemstal. 

Der blev fra enkelte medlemmer side rejst kritik af manglende information omkring 

aflysning af et arrangement på Bagsværd Rostadion – formanden beklagede dette. 

Bestyrelsen blev opfordret til at uddeling af Lyngby-Bogen i højere grad kunne 

foregå som ”fodpost” frem for den dyre forsendelse med Postnord. 

Hvervning af nye medlemmer blev diskuteret. 

 

Beretningen blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger. 



 

3. Kassereren aflægger regnskab 

Ole Poulsen fremlagde regnskabet, der også pga. coronaen dækkede en længere 

periode. 

I forbindelse med dette forklarede Henrik Brade Johansen den del af regnskabet der 

omhandlede Benny Andersen busten. 

 

Regnskabet blev godkendt 

 

4. Kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 175 kr. årligt pr. husstand, dette blev 

vedtaget. 

 

5. Kassereren fremlægger budget. 

Ole Poulsen fremlagde et budget for 2021, dette blev vedtaget. 

 

6. Valg af formand.  

Dorete Dandanell blev valgt. 

 

7. Valg til bestyrelsen  

Bem. vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer:  

Pga. coronaen blev generalforsamlingen sprunget over i 2020. Så for at vi i videst 

muligt omfang fremefter følger vedtægternes bestemmelser, foreslog bestyrelsen, at 

sætter gruppen (valgt i 2018) bestående af: 

• Henrik Brade Johansen 

• Niels-Kristian Petersen 

• Erik Fog-Morrissette (indtrådt i perioden i stedet for Hanne Lise Jørgensen) 

• Rolf Aagaard-Svendsen 

• Uffe Thorlacius 

på valg for 1 år og dermed på valg igen i 2022, 

  

og gruppen (som blev valgt i 2019) bestående af: 

• Hanne Ekstrand 

• Niels Friderichsen 

• Jørgen Reedtz 

• Ole Poulsen 

• Claus Harkjær 

på valg for 2 år og dermed på valg igen i 2023. 

  

Alle genopstillede og blev valgt. 

 



Valg af suppleanter: 

Bestyrelsen foreslog Henning Andersen og Stefan Petsch Jensen, der begge blev 

valgt. 

 

Valg af kasserer: 

Bestyrelsen foreslog Ole Poulsen, der blev valgt. 

  

8. Valg af revisor. 

På valg er Verner Andresen – genopstillede og blev valgt 

Jes Damsted – genopstillede ikke. 

Det lykkedes ikke ved denne lejlighed at få valgt en erstatning. 

 

9. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag 

 

10. Eventuelt 

Her blev stillet spørgsmål omkring bestyrelsens størrelse og antallet af 

arbejdsopgaver. Formanden svarede at der er en god balance i dette forhold. 

Der blev opfordret til at medlemmer kom med interessante og relevante artikler til 

kommende Lyngby-Bøger.  

Medlemshvervning blev debatteret. Vores hjemmeside der er på vej i en ny form og 

selskabets Facebookside vil blive brugt mere systematisk.  

 

Formanden takkede afslutningsvis medlemmer og bestyrelse for opbakning og arbejde 

i den forgangne lange og lidt besværlige periode. 

 

Efter generalforsamlingen fortalte tidl. sognepræst Søren Hermansen, Sorgenfri Kirke, 

om sin medvirken i tilblivelsen af DR-drama-serien ”Herrens veje”.    

 

 

Referent: Jørgen Reedtz 


