Historisk Forening for Vestsjælland
Slagelse, den 17. april 2017
Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 4. april 2017 i Kulturladen, Korsørvej 2,
4250 Fuglebjerg.
Årsmødet blev indledt med historien om Fuglebjerg Kro, der er nabo til Kulturladen. Det er
i år 325 år siden, at Fuglebjerg Kro i 1692 fik sit kongelige privilegium af Christian 5, men
kroens historie går formentlig helt tilbage til 1500-tallet. Fuglebjerg Kro har som andre
virksomheder gennem de mange år haft gode tider og mindre gode tider. En af
storhedstiderne var fra midten af 1800-tallet og frem til starten af 1900-tallet. Her var der
vældig aktivitet på torvet, hvor kroen ligger, eksempelvis markeder med salg af kreaturer.
Men frem til 1913 foregik afstemningen til Folketingsvalget også på Torvet. I perioden
1849-1893 var det Kristian Jespersen, der var krofæster og kroejer, og han bidrog
væsentligt til Fuglebjergs udvikling. Den nuværende krobygning er fra 1856, og den
nuværende kroejer er Kirsten Egholm Pedersen, der overtog kroen i 1998.
Orienteringen, der blev krydret med sjove historier og anekdoter, blev givet af Bertel
Hansen, formand for Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening. Han er forfatter til en
nylig udgivet bog om kroens historie.
Efter kaffe med kage bød formand Helge Torm velkommen til Historisk Forening for
Vestsjællands generalforsamling 2017. I generalforsamlingen deltog 44 personer.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Peter Christensen, der blev valgt enstemmigt. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, samt at
den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
Formanden begyndte beretningen med et referat fra generalforsamlingen i 2016 på
Halsskovskolen i Korsør. Stedet er nu Korsør Kulturhus. Der deltog 43 medlemmer, der fik
en orientering om stedets historie, ligesom der var mulighed for at se den smukke aula.
Orienteringen blev varetaget af forhenværende redaktør Vagn Ryager.
Jørgen Kok var dirigent, og alle valg var genvalg.
Umiddelbart 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 28. maj gik til Møn og Nyord. På turen var der besøg i Keldby Kirke,
byvandring i Stege og en guidet tur rundt på Nyord. Bussen var fuld på turen, hvilket
betød, at der var 51 deltagere til turen i rimeligt vejr.
17. september gik efterårsturen til Tersløsegård og Kolonien Filadelfia i Dianalund. Begge
steder blev der af lokale guider fortalt om stedernes historie. I turen deltog 59 personer,
der også nød kaffe og æblekage i Kolonien Filadelfias kantine.
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25. november blev årbogen for 2016 præsenteret i Det Røde Pakhus i Skælskør. Jørgen
Kok fortalte om havnen og havneområdets historie, inden Helge Torm præsenterede
årbogens fire artikler. Heldigvis er der god plads i Det Røde Pakhus så der blev ikke
pladsproblemer selv om der deltog omkring 100 personer i præsentationen – det største
antal nogensinde ved en årbogspræsentation. 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, og her er foreningen stor
tak skyldig til Flemming Bruun, der yder en stor indsats ved ajourføring og udvikling af
siden.
Foreningen har desuden fået fremstillet en hvervefolder, der skal ligge fremme på
biblioteker, arkiver og andre relevante steder. Her har Erik Højland ydet en stor indsats.
Foreningen er repræsenteret i bestyrelsen for Dansk Lokalhistorisk Forening med
formanden, der også deltog i denne forenings årsmøde i april 2016 på Dalum
Landbrugsskole. Formanden deltog også i det netop afholdte årsmøde i Frederikshavn.
Formanden takkede bestyrelsen for godt og udbytterigt samarbejde og ikke mindst
medlemmerne, der i stort omfang bakker op om foreningens aktiviteter.
Som svar på et spørgsmål blev det oplyst, at årbogen 2016 er trykt i 475 eksemplarer og
årbogen fra 2015 i 450 eksemplarer. Begge årbøger har solgt pænt hos de lokale
boghandlere.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
3. Regnskab for 2016 ved kassereren.
Kassereren Erik Damm Andersen gennemgik regnskabet. Regnskabet for 2016 udviste et
overskud på 5.981 kroner. Årsagen til det pæne overskud er primært, at foreningen har
modtaget 8.000 kroner i tilskud samt, at sommerturen gav et pænt overskud på grund af
mange deltagere og billige guider.
Regnskabet var påtegnet af de to revisorer, der ikke havde bemærkninger.
Foreningen har ingen gæld. Aktiverne er på ca. 84.700 kroner.
Som svar på et spørgsmål blev det oplyst, at kontoen ”udestående” under foreningens
aktiver, dækker over ikke-betalte kontingenter. Kassereren kunne oplyse, at de fleste
kontingenter er betalt siden udarbejdelsen af regnskabet.
Endvidere blev der spurgt til fordelingen af kontingenter mellem regnskabsårene 2016 og
2017.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogle forslag.
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5. Forslag til budget 2017 og fastsættelse af kontingent
Kassereren Erik Damm Andersen gennemgik forslag til budget 2017. Budgettet viser et
overskud på 4.500 kroner. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 175 kroner pr. år.
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.
6a. Valg til bestyrelse
På valg til bestyrelsen var: Helge Torm, Kurt Rehder, Erik Højland og Peter Skydsgaard.
Alle fire var villige til genvalg, og alle blev genvalgt uden modkandidater.
6b. Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg var Bertel Hansen, der var villig til genvalg. Bertel Hansen blev genvalgt uden
modkandidater.
6c. Valg af revisor for 2 år.
På valg var Jørgen Woetmann Andersen, der var villig til genvalg. Jørgen Woetmann
Andersen blev genvalgt uden modkandidater.
6d. Valg af revisorsuppleant for 1 år
På valg var Jens Jeppesen, der var villig til genvalg. Jens Jeppesen blev valgt uden
modkandidat.
7. Eventuelt
Det blev oplyst, at sommerturen til Frederiksværk og Hundested lørdag den 20. maj er
udsolgt, og at der er venteliste.
Der blev spurgt om indholdet i foreningens ture i 2018, men turudvalget har på nuværende
tidspunkt alene fastlagt datoerne.
Dirigenten oplyste, at datoen for efterårsturen på foreningens hjemmeside fejlagtigt er
angivet til lørdag den 16. september. Den korrekte dato er lørdag den 9. september 2016.
Der blev endvidere spurgt om mulighederne for kørelejlighed til efterårsturen, og Ole
Skude oplyste, at det vil fremgå af indbydelsen til turen, der udsendes med Medlemsnyt
primo august 2016.
Helge Torm efterlyste artikler til årbog 2017. Der er deadline i september måned.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten samt Bertel Hansen, der havde lavet aftaler med
Fuglebjerg Kro. Herefter erklærede han generalforsamlingen for afsluttet med en tak til
medlemmerne for deres store opbakning.

Referent: Carsten Egø Nielsen, sekretær
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