
Niels Ebbesens Venner 
Generalforsamling 
31. Oktober 2009.  

 
 
 30 medlemmer og pårørende mødtes klokken 10.45 foran Det gamle Rådhus i 
Randers, hvor Aage Stenz fra Randers Byråd holdt en kort tale, og nedlagde en blomst ved Niels 
Ebbesens statue. 
 Klokken 11.00 spillede Skt. Mortens Kirkes klokkespil visen om Niels Ebbesen, 
hvorefter vi forlagde til Helligåndshuset. Efter tilrigning og omdeling af slik samt drikkevarer 
kunne selve generalforsamlingen begynde klokken 11.40. 
 Formanden, Jan Fagerlund bød velkommen, og berettede, at han havde talt med 
borgmesteren, der havde foreslået, at vi næste år igen benytter Rådhuset til generalforsamlingen. 
Herefter sang vi akkompagneret af Mogens Skjøth på klaveret ”Det raske folk som pløjer” af Carl 
Ploug. 
 Bestyrelsen foreslog pastor emeritus Thomas Jensen som dirigent, hvilket blev 
godkendt af forsamlingen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt, hvorefter han gav ordet til formanden. 
 Formanden indledte sin beretning med at nævne medlemmer, der var gået bort i det 
forløbne år; Connie Opstrup, Richard Arendal og vort æresmedlems hustru Inge Larsen. 
 
 Herefter fik sogne- og feltpræst Søren Dam Kjeldsen og jagerpilot Franz Strehle 
overrakt Niels Ebbesen Medaljen. Tidligere i år har direktør for Århus Bymuseum Maiken Hansen 
og kroejer Frode Hansen, Rindsholm Kro modtaget medaljen. 
 
 Formanden overbragte mange hilsner fra medlemmer, der ikke kunne være til stede, 
og lovede at returnere generalforsamlingens hilsner til de pågældende. 
 Følgende arrangementer har været afviklet i løbet af året: 
 5 DEC Foredrag, rundvisning og julegløgg på Århus Bymuseum 
 2 MAR Foredrag af Congo Kris om sit liv 
 20 JUN Sommerudflugt med besøg på Børglum Kloster 
 Der ud over har vi været inviteret til en del andre arrangementer af ligesindede 
foreninger.  
 Bestyrelsen arbejder med 2 forslag til kommende arrangementer, nemlig en 
sommerudflugt med en sejltur på Skanderborg Sø, og eventuelt som et mere fast arrangement at 
besøge Rindsholm Kro den 4. juli. I den forbindelse opfordrede formanden de tilstedeværende til at 
fremkomme med forslag til arrangementer i det kommende år.  
 Sluttelig takkede formanden for støtte fra venner og bestyrelse. 
 Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 
 
 Dernæst forelagde kassereren, Aage Landkildehus, regnskabet, hvortil revisorerne 
ikke havde haft bemærkninger. Regnskabet blev gennemgået. Vi har et driftsoverskud på kr. 
1925,54 og en kassebeholdning på kr. 4300,66. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 



 Kassereren opfordrede alle, der har internetforbindelse, til at melde sig, så de kan 
modtage meddelelser fra foreningen ad denne vej, og derved spare os for portoen. Indkaldelse til 
generalforsamling vil dog fortsat ske pr. brev. 
 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt af forsamlingen. 
 Formanden har ikke modtaget forslag til drøftelse, så dirigenten gik videre til næste 
punkt, valg til bestyrelsesposter og revisorer. Formand Jan Fagerlund, Aage Landkildehus og Knud 
Spangsø var villige til genvalg, og de blev alle genvalgt for en ny periode. Ligeledes blev 
revisorerne John Heide og Per Vinter, samt revisorsuppleant Thomas Jensen genvalgt. 
 
 Herefter ser bestyrelsen m.v. ud som følger: 
 Jan Fagerlund, formand 
 Erik Fage-Pedersen, næstformand 
 Aage Landkildehus, kasserer 
 Clifford Lossin, sekretær  

Knud Spangsø 
  
 Dorthe Røssel, suppleant 
 Kai Willy Thorgerson, suppleant 
 
 John Heide, revisor 
 Per Vinter, revisor 
 Thomas Jensen, revisorsuppleant. 
 
 Under punktet “Eventuelt” foreslog Johannes Nielsen både en tur til Fredericia og en 
tur til Dannevirke kombineret med besøg ved Det danske Mindretal. Begge forslag blev godt 
modtaget og støttet.  
 Knud Spangsø bragte en reklame for vor hjemmeside, og tilskyndede deltagerne til at 
se på den jævnligt, da den altid hurtigt bliver opdateret med nyheder. 

Formanden takkede herefter dirigenten for vel udført arbejde, og afsluttede 
generalforsamlingen klokken 12.15. 

 
 

Herefter var bestyrelsen vært ved et arrangement med sandwich, drikkevarer samt 
kaffe og småkager. 

Punktet med et foredrag af Per Enevoldsen måtte udgå, da han var blevet kaldt til et 
andet møde. Alternativet med at vise en video fra 4. juli på Rindsholm Kro måtte ligeledes opgives, 
da der ikke var det lovede udstyr i Helligåndshuset. I stedet vil dele af filmen blive lagt ind på vor 
hjemmeside på internettet www.nielsebbesensvenner.dk. 

 Under kaffen fortalte Thomas Jensen om sine ture til Sønderjylland og Berlin, og 
Poul Boye Larsen anbefalede turen til Fredericia varmt, og er klar til at hjælpe med kontakter i 
området. 

Erik Fage-Pedersen ønskede en tilkendegivelse fra forsamlingen, om man næste  år 
foretrækker et arrangement med sandwich som i år, eller ønsker at spise på en restaurant i byen. Der 
var et helt klart flertal for at spise i byen, hvilket bestyrelsen hermed tager til efterretning. 

Inden almindeligt opbrud ved 15-tiden sang vi ”Jeg ser de bøgelyse øer”, igen 
akkompagneret af Mogens Skjøth  
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