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Dagsorden for 

generalforsamlingen, den 
10. september 2007, kl. 18.00 

i Funder Forsamlingshus. 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning ved formanden. 
3. Regnskab ved kassereren. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
      og en suppleant. 
      På valg er: 

              Birgit Bieling 
              Else Pedersen (ønsker ikke genvalg) 
              Valg af revisor. 

5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Indkomne forslag. 
      Forslag skal være bestyrelsen i 
      hænde senest 5 dage før 
      generalforsamlingen. 
7. Eventuelt. 
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Jubilæumsskrift 
 i anledning af foreningens 

 60 års jubilæum. 
 

Funder Husholdningsforenings historie begyndte som en afdeling under Sil-
keborgegnens Husholdningsforening, der blev stiftet den 10. september 
1947. Silkeborgegnens Husholdningsforening blev dannet efter at Silkeborg 
og Omegns Landboforenings Husholdningsudvalg efterhånden dækkede så 
stort et geografisk område, at det blev nødvendigt at dele området op. Fun-
der Husholdningsforening blev en forening (kreds) i den nye forening og på 
generalforsamlingen den 10. december 1947, blev bestyrelsen valgt. Marie 
Brøchner blev valgt som den første formand i den nye forening. 
 
Den 10. april 1985 blev det på et medlemsmøde besluttet at Funder Hus-
holdningsforening ikke længere skulle være tilsluttet Silkeborgegnens Hus-
holdningsforening og på en ekstraordinær generalforsamling den 22. sep-
tember 1986 blev der vedtaget nye vedtægter. 
 
Det fremgår af de tidligere vedtægter fra tiden under Silkeborgegnens Hus-
holdningsforening at ”Foreningen har til opgave at øge samarbejdet mellem 
kvinderne og gennem oplysningsarbejde i form af forevisninger, foredrag, 
diskussionsmøder, udstillinger, vejledninger m.m. at få interessen og udbyttet 
større af de for kvinderne vigtige arbejder i hus og hjem og virke for de unges 
dygtiggørelse” og ”Som medlem kan optages enhver kvinde og mand fra 
land og by”.   
 
Formålsparagraffen er gennem årene blevet ændret og tilpasset tiden. I dag 
er foreningens formål gennem møder, foredrag og andre arrangementer at 
belyse aktuelle emner i samfundet. Emnerne kan være debatskabende fore-
drag eller aktiviteter, der giver mulighed for hele familiens deltagelse. Alle der 
kan gå ind for foreningens formål kan optages. 
 
Allerede fra starten kunne både mænd og kvinder således optages som 
medlemmer. Hvor mange mandlige medlemmer, der har været gennem  
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årene, kan vi ikke umiddelbart se, men p.t. har vi to. Og selvfølgelig vil det være 
dejligt med endnu flere. Derfor arbejder vi også løbende med at tilbyde arrange-
menter, som har interesse for alle. 
 
Igennem årene har arrangementerne været af meget forskellig karakter, men det 
ses tydeligt, at der i 1950’erne var flere tilbud, som knyttede sig til kvindens hver-
dag i hjemmet. Der blev afholdt sykursus, strikkedemonstration, smørrebrødsde-
monstration, demonstration af pindemadder, vaskemidler m.m.  
 
Dog kan vi se, at der er eet arrangement, som nok ikke har ændret sig så meget 
gennem årene, nemlig julearrangementet. Dengang blev det kaldt juledemonstrati-
on, men som alt andet, så er titlen moderniseret lidt. 
 
For nogle år tilbage blev det drøftet på generalforsamling, om foreningens navn 
skulle ændres. Det endte dog med, at vi beholdt navnet, da vi ikke kunne komme 
på noget bedre. Nu er det efterhånden sådan, at det gode gamle navn lyder 
spændende, da der efterhånden ikke er så mange, som kalder sig ”husholdnings-
forening”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af vores gamle kassebog kan vi se, at der allerede i januar 1949 var 46 betalende 
medlemmer og kontingentet var på 2,50 kr. Udgifterne var unægtelig også af en 
anden størrelse, årets balance var på 228,26 kr. 
 

Det kan bl.a. ses, at leje af forsamlingshuset i 1949 kostede 10 kr. I 1950 betalte 
man halvdelen af underskuddet på et husholdningskursus på 5,25 kr. Annoncer på 
f.eks. husholdnings- og håndarbejdskursus var på henholdsvis 8,40 kr. og 5.60 kr. 
i 1955. Man har dog også modtaget tilskud til køkkenredskaber i 1959 på 25 kr.  
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Medlemstallet har gennem årene varieret noget, men i de sidste mange år 
har det ligget nogenlunde konstant omkring 70-80 medlemmer. Men ved 
sidste opgørelse var det på ca. 100. Det tager vi selvfølgelig som indtægt for, 
at Funder Husholdningsforening har sin berettigelse. 
 
Det er især glædeligt at vore medlemmer ikke blot kommer fra Funder, Lys-
bro og Hvinningdalområdet, men at der også er medlemmer fra mange andre 
områder af Silkeborg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennem årene har der været afholdt mange forskellige arrangementer, og 
kun få gange har vi måttet aflyse på grund af manglende tilslutning. 
I bestyrelsen arbejder vi hele tiden på at tage nye emner op, og vi er meget 
opmærksomme på, at der skal være arrangementer, hvor begge ægtefæller 
eller familien kan deltage.  
 
Nogle arrangementer er gode at tage op igen efter en mindre pause, det kan 
f.eks. være ”Vi laver mad fra andre lande”. Nogle hyggelige aftener, hvor 
mændene også har deltaget, og hvor vi har sluttet af med fælles spisning af 
de spændende retter.  
 
I den nuværende bestyrelse glæder vi os over den store tilslutning, der har 
været til foreningen og arrangementerne. Så tak til alle, der gennem årene 
har støttet os. 
 
Vi håber, at denne opbakning må fortsætte, og at der også vil være med-
lemmer, som har lyst til at indgå i bestyrelsesarbejdet i fremtiden. Dette ar-
bejde er jo en nødvendig forudsætning for, at foreningen kan yde sit bidrag til 
aktivitetstilbudene i lokalområdet. 

 

Fra forenin-

gens besøg i 

Osteriet i 

Hinge 2006 

  


