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Referat af generalforsamling d. 1.10.2021  

Indledningsvis bragte Lene Christiansen en stor hilsen til generalforsamlingen fra den tidligere formand 
Hans Otto  Lindgren,  som beklagede at han ikke kunne deltage. 

1. Valg af dirigent og referent  
Lene Buerup Andersen valgt til dirigent og Helge Rørdam Olesen valgt til referent. Dirigenten 
konstaterede at det på grund af force majeure  (corona-situationen) havde været nødvendigt at flytte 
generalforsamlingen fra april til oktober, men at den i øvrigt var lovligt indkaldt. 

2. Formandens beretning 2020  
Lene Christiansen aflagde beretning, se skriftlige beretning (fremsendt og tilgængelig på 
https://valbylokalhistorie.dkigeneralforsamlinger). I forbindelse med beretningen var der stor tak til 
arrangementsudvalget, til bestyrelsen, til Mette Pedersen og Merete Carstens for deres store arbejde med 
at registrere arkivalier, til Kirsten Henriksen der har været primus motor i vore bestræbelser på at bevare 
den gamle smedje, til den hjemmesideansvarlige Helge Rørdam Olesen, til kassereren Marga Sørensen, til 
udstillingsudvalget, og også til medlemmerne for deres interesse for Valby og Vigerslev. Endelig rettede 
hun en tak til Københavns Kommune — uden kommunens tilskud til husleje og drift kunne arkivet ikke 
eksistere. 
Beretningen blev godkendt. 

3. Revideret regnskab 2019  
Da kassereren Marga Sørensen på grund af sygdom var forhindret i at deltage gennemgik Lene 
Christiansen regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

4. Indkomne forslag. 
Ingen 

5. Kontingent for 2021  
Uændret kontingent vedtaget. 

6. Budget for 2020 
Fremlagt. 

7. Valg:  

Bestyrelse valg for 2 år:  
Helge Rørdam Olesen, Niels Borger og Per Jensen blev valgt. 
Endvidere blev kasserer Marga Sørensen genvalgt; hun ser dog gerne afløsning med en ny kasserer 

Valg af suppleanter for I år: 
Pernille Sjøstrøm og Carsten Enevoldsen valgt. 

Revisorer 1 år:  
Lone Lykkeboe og Inger Andersen valgt. 

Revisorsuppleant for 1 år:  
Bent Roloff valgt. 

1 



8. Eventuelt 
8a. Den gamle smedje 
Kirsten Henriksen berettede om status for sagen om bevarelse af den gamle smedje. 
I december 2020 erkendte politikerne i Teknik- og Miljøudvalg at der var problemer med bygherrens 
argumenter for at nedrive smedjen og sendte sagen tilbage til forvaltningen. 
Forvaltningen har så bedt ejeren/bygherren (fagforeningen BJMF) komme med en byggeteknisk 
redegørelse. Den venter de stadig på. 
I foråret i år har vi fået styrket vores argumentation yderligere, fordi  vii  arkivet har modtaget et 
slægtsarkiv fra en borger, hvis familie har boet i smedjen fra 1812 til de i 1985 solgte den til 3F. 
Materialet viser, at smedjen ikke har været brændt, sådan som BJMF hævder. Derimod har en helt anden 
bygning ved siden af smedjen været brændt og er nu nedrevet. 
Der er også et spørgsmål om bevaringsværdien for smedjen, som vi nu prøver at få afklaret. Tidligere har 
bygningen været registreret med ret stor bevaringsværdi (2-3), men på et tidspunkt er den blevet 
nedgraderet til bevaringsværdi 6. Vi har bedt myndighederne om at få oplyst hvorfor bevaringsværdien er 
ændret, men det har de ikke kunnet svare på, så vi fortsætter med at grave i spørgsmålet. 
Endelig har overborgmester Lars  Weiss  i sommeren 2021 meldt ud, at han vil prioritere bevarelse af 
historiske bygninger og områder i København. Vi har så skrevet til ham for at gøre ham opmærksom på, 
at Valbys gamle smedje er en perle, som bør stå på hans liste over de bygninger, det er vigtigt at bevare. 
Vi har fået et pænt svar, men uden løfter. 

Alt i alt: Smedjens skæbne er stadig ikke afklaret, men vi har stadig en stor forhåbning om at den kan 
bevares. 

8b Arrangementsprogrammet 
Som andet punkt under Eventuelt var der mulighed for at stille spørgsmål og kommentere programmet for 
arrangementer i indeværende sæson. Vi har for nylig haft en spændende rundvisning i Jernbanebyen. I 
den forbindelse nævnte Helge Rørdam Olesen at man kan finde en digital rundvisning på nettet, der består 
af  ca.  10 filmklip med gode forklaringer om forskellige af Jernbanebyens seværdigheder. 
Link til den digitale rundvisning kan findes fra valbylokalhistorie.dk, hvis man på siden for "Tidligere 
arrangementer" går ind på rundvisningen om Jernbanebyen. 

Referent Helge Rørdam Olesen 
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