
Freddie Albæk havde meldt afbud og Hans Nielsen over tog formanden opgave. 

  

Generalforsamling 2016 

 1. Valg af dirigent. 

Henning Nielsen blev foreslået og valgt. HN takkede for valget og konstaterede af generalforsamlingen var 

rettidigt indkaldt. 

 2. Formandens beretning. 

Denne blev aflagt af Hans Nielsen p.g.a Freddie Albæks fravær. 

HS bogen "Vi kan jo ikke sidde her til juleaften" udkom i november sidste år. Tak til alle, der har bidraget 

med anekdoter - som måske ikke kan ses direkte i bogen, da de er flettet ind i fortællingen og frit fortolket 

af forfatteren. 

Der var desværre ikke gemt meget af det omfattende materiale jeg efterlod, da jeg blev pensioneret. Der 

var blevet saneret meget i arkiverne i forbindelse med udflytningen fra Bjødstrupvej til Årslev. Det er også 

meget naturligt, da den nye generation i virksomheden ikke har relationer til fortiden. Det kan man ikke 

fortænke dem i. Jeg havde heldigvis taget noget personligt materiale med om inderkredsen omkring 

Herman Salling. Blandt andet mine egne notater gennem 15 år fra lørdagsmøderne, af særlige morsomme 

udsagn sagt af Herman Salling. Et af dem blev bogens titel. Jeg har kun leveret en lille del af dem, da flere 

kræver ekstra kommentarer, da de kun er for indforståede. 

I der har læst bogen har nok konstateret at der er flere faktuelle fejl - men det er jo kun os der ved hvordan 

det forholder sig, der opdager dem og det er jo ikke det væsentlige i bogen, men fortællingen om HS liv. 

Vi har fået 3 nye medlemmer iblandt os - Erik Sørensen, tidligere forretningsfører, som det jo hed dengang. 

Lillian Lørup fra økonomiafdelingen ved Lodberg og H.P. Madsen tidligere forretningsfører og varehuschef, 

som senere blev den moderniserede stillingsbetegnelse. Velkommen i foreningen. 

Arrangementet sidste år var en spændende rundvisning i Horsens Statsfængsel, af en tidligere, ikke ansat, 

men indsat, der kunne berette om rangordenen blandt fangerne og forholdene indenfor murerne. Inden 

sørgede Eigild Jensen for at vi fik en lille en til morgenkaffen - godt initiativ. Det jeg specielt husker, var 

vores gåtur fra færgelejet på Hjarnø de 2 km til Den Gamle Smedje, hvor vi skulle spise frokost, i strid blæst 

og regn. Det var hyggeligt. Vi måtte aflyse rundturen på øen på ladvogn på grund af det dårlige vejr. 

Efterfølgende havde vi et dejligt ophold på Hotel Opus. 

Keld Nielsen og Jens Jørgen Madsen ønskede at blive afløst i bestyrelsen og vi fik to nye 

bestyrelsesmedlemmer - Hans Nielsen og Niels Jørgen Madsen. Der skal lyde en stor tak til Keld og Jens 

Jørgen for deres indsats. 

Afslutningsvis - Ole Leth Pedersen fik en blodprop umiddelbart før vores arrangement sidste år - Laila ved 

du hvordan Leth Pedersen har det i dag? 

 3. Aflæggelse af regnskab. 

Regnskabet - underskrevet af bestyrelsen, blev aflagt af Niels Jørgen Madsen. 

Regnskabet blev godkendt. 



 4. Rettidigt indkomne forslag. 

Der var ingen emner under dette punkt. 

 5. Foreningens økonomi, samt forelæggelse af scenarier for foreningens fremtid, herunder fastsættelse 

af kontingent og deltagergebyrer til arrangementer. 

Niles Jørgen Madsen forelagde disse punkter. 

Der var mange kommentarer til dette bl. a. Villy Overgaard - skriftlig ansøgning, det samme forslag fra Orla 

Finmann, Frantz Thomsen, Lillian Lørup - søg bare. Lars Schiødt fortaler, for at søge fondene er realistisk, 

udover Th. Aagaard og Frantz Thomsen som foreslog at fremsende ansøgninger om tilskud, Bent Olesen søg 

kr. 100.000. Hans Nielsen - pålæg bestyrelsen at søge kr. 50.000. 

Bestyrelsen gør det nødvendige. 

 6. Valg til bestyrelsen. 

På valg er Freddie Albæk, Frantz Thomsen, Bent Olesen og Henning Nielsen. 

Frantz Thomsen ønsker at fratræde bestyrelsen på grund af bopæl på Sjælland og Bent Olesen ønsker at 

fratræde som suppleant. vi har tradition for at suppleanter altid er inviteret med til bestyrelsesmøder. 

Karsten Dalsgaard har indvilliget i at afløse Bent 

Bestyrelsen indstiller til genvalg Freddie Albæk og Henning Nielsen samt valg af Lars Schiødt, som afløser 

for Frantz Thomsen og Karsten Dalsgaard som afløser for Bent Olesen. 

Freddie Albæk modtager genvalg for en ny toårig periode. 

Henning Nielsen modtager genvalg for en toårig periode. 

Henning Nielsen og Frantz Thomsen har været med siden foreningens stiftelse den 17. marts 2009 og Bent 

Olesen siden 2010. 

 7. Eventuelt. 

 Ingen havde bemærkninger. 

Henning Nielsen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 

Hans Nielsen erklærede Generalforsamlingen for afsluttet. 

  

  

  

  

  

 


