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Historisk Forening for  
Midt- og Sydvestsjælland 

Slagelse, den 7. maj 2016 
 
Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 12. april 2016 i Korsør Kulturhus, 
Skolegade 1, 4220 Korsør. 
   
 

Årsmødet blev indledt med historien om Halsskovskolens tilblivelse, der gav megen debat 
i lokalsamfundet i begyndelsen af 1920’erne. Endvidere blev der kort fortalt om 
Halsskovskolens udvikling fra folkeskole til kulturhus. Orienteringen blev givet af tidligere 
redaktør Vagn Ryager. Efter orienteringen havde årsmødets deltagere mulighed for at 
kigge nærmere på skolens flotte aula.  
 
Efter kaffe med lagkage bød formand Helge Torm velkommen til Historisk Forening for 
Midt- og Sydvestsjællands generalforsamling 2016. I generalforsamlingen deltog 43 
personer. 
 
1. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Jørgen Kok, der blev valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
Formanden begyndte beretningen med et referat fra generalforsamlingen i 2015 på 
Forsorgshistorisk Museum på Andersvænge i Slagelse. Stedet hedder nu 
Rosenkildeparken. Der deltog cirka 50 medlemmer, der fik en orientering om 
Andersvænges historie, ligesom der var mulighed for selv at gå rundt og kigge på 
samlingerne i museet. Både orienteringen og rundvisningen blev varetaget af Henning 
Jahn, der er en af ildsjælene bag museet.  
 
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig 
uændret. I løbet er året er afholdt yderligere 4 bestyrelsesmøder på skift hos bestyrelsens 
medlemmer.   
 
Herefter gennemgik formanden årets arrangementer, ture og møder.     
 
Sommerturen 30. maj gik til Københavnsområdet. Første stop var på Garderhøjfortet, hvor 
der var guidet rundvisning i to hold. Herefter var der frokost på Bakken, og herfra gik turen 
til Slotsholmen, hvor der var en guidet rundvisning til de mange historiske steder og 
bygninger. Bussen var fuld på turen, hvilket betyder, at der var 51 deltagere til turen i 
rimeligt vejr.  
 
12. september gik efterårsturen til Kalundborg, hvor lektor Søren Juul viste rundt, først i 
Kalundborg Kirke og herefter på Vestborgen og en kort tur til Østborgen. Herefter var der 
kaffe med æblekage i den middelalderlige Bispegård. Omkring 60 personer deltog i turen.  
 
27. november blev årbogen for 2015 præsenteret på Ankerhus i Sorø. Tidligere rektor Ulla 
Koch fortalte de ca. 100 deltagere om stedets lange historie som uddannelsesinstitution.  
Herefter blev årbogen præsenteret og udleveret. Årbogen for 2015 blev på omkring 200 
sider, og blev godt modtaget, idet den stort set er udsolgt takket være et godt løssalg hos 
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boghandlerne, specielt i Skælskør, Slagelse og Korsør. Som sædvanlig bød foreningen 
også på et glas vin og lidt mundgodt.       
 
Foreningen har udsendt årsprogram samt to numre af Medlemsnyt. Desuden er 
foreningens hjemmeside blevet yderligere forbedret og udviklet.  
 
Foreningen er repræsenteret i bestyrelsen for Dansk Lokalhistorisk Forening med 
formanden, der også var med ved de Historiske Dage i København primo april 2016.   
 
Formanden takkede bestyrelsen for godt og udbytterigt samarbejde og ikke mindst 
medlemmerne, der i stort omfang bakker op om foreningens aktiviteter.  
 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Regnskab 2015 ved kasseren.  
 
Kassereren Erik Damm Andersen gennemgik regnskabet, der samtidig blev vist på 
planche. Regnskabet for 2015 udviste et underskud på 13.375 kroner. Årsagen til det 
forholdsvis store underskud er primært, at foreningen med ekstern bistand har investeret i 
etablering og udvikling af en hjemmeside. Medlemstallet er svagt stigende med omkring 
290 privatmedlemmer og omkring 30 institutionsmedlemmer.  
 
Regnskabet var påtegnet af de to revisorer, der ikke havde bemærkninger.  
 
Foreningen har en gæld på 14.500 kroner og aktiver på ca. 61.700 kroner.  
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.   
 
4. Behandling af indkomne forslag 
 
Bestyrelsen havde foreslået, at foreningen skifter navn til det mere mundrette ”Historisk 
Forening for Vestsjælland”. Foreningens hjemmeside har allerede adressen 
www.histvestsj.dk. Søsterforeningen ”Historisk Forening for Nordvestsjælland” er 
desværre lukket, hvorfor de geografiske grænser mellem de tidligere amtsforeninger i 
Holbæk og Sorø amter gradvis er og fortsat bliver udvisket. 
 
Da der var tale om en vedtægtsændring krævede forslaget, at 2/3 af de fremmødte stemte 
for forslaget. Ved håndsoprækning konstaterede dirigenten, at der stort set var 
enstemmighed for forslaget, der dermed var vedtaget. 
 
5. Forslag til budget 2016 og fastsættelse af kontingent 
 
Kasseren Erik Damm Andersen gennemgik forslag til budget 2016, der samtidig blev vist 
på planche. Budgettet viser balance mellem de forventede indtægter og udgifter. 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 175 kroner pr. år.   
 
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.  
 
6a. Valg til bestyrelse 
 
På valg til bestyrelsen var: Erik Damm Andersen, Carsten Egø Nielsen og Ole Skude. Alle 
tre var villige til genvalg, og alle blev genvalgt uden modkandidater.  
 
 

http://www.histvestsj.dk/
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6b. Valg af revisor for 2 år. 
 
På valg var Klavs Flittner, der var villig til genvalg. Klavs Flittner blev genvalgt uden 
modkandidater. 
 
6c. Valg af revisorsuppleant for 1 år 
 
På valg var Jens Jeppesen, der var villig til genvalg. Jens Jeppesen blev valgt uden 
modkandidat.  
 
7. Eventuelt 
 
Carsten Egø Nielsen orienterede om den mulige fremtidige anvendelse af den såkaldte 
”Hunsballe-grund” ved Antvorskov Ruin.  
 
Det blev oplyst, at sommerturen til Møn den 27. maj er udsolgt, og at der er venteliste. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden.  
 
Formanden takkede dirigenten samt Erik Højland, der havde lavet aftaler med Korsør 
Kulturhus og Vagn Ryager. Herefter erklærede han generalforsamlingen for afsluttet med 
en tak til medlemmerne for deres store opbakning. 
  
 
Referent: Carsten Egø Nielsen, sekretær 


