Årsberetning for Historisk Forening for Vestsjælland
for april 2018 – april 2019

Organisationen
Ved generalforsamlingen i Sorø den 10. april 2018 blev sammensætningen af bestyrelsen ændret, idet både
Carsten Egø Nielsen og Erik Damm Andersen forlod bestyrelsen. I stedet for dem valgtes Flemming Bruun,
Søborg, og Brian Nielsen, Skælskør. Per Christensen, Slagelse, valgtes som ny suppleant.
Ved det konstituerende møde den 19. april hos Peter Skydsgaard blev tillidsposterne besat uforandret
med Torm som formand, Rehder som næstformand og Skude som sekretær, dog med undtagelse af
kassererposten, som overgik til Flemming Bruun.
Bestyrelsen har siden holdt møder den 7. august hos Rehder, den 18. november hos Bertel Hansen og den
19. januar hos Brian Nielsen.
Turudvalget kom efter generalforsamlingen til at bestå af Ole Skude, Bertel Hansen og Peter Skydsgaard.
Det har holdt møde bl.a. 3. september og var på prøvetur til Fredericia den 2. oktober.
Redaktionsudvalget blev sammen sat af Torm, Skude, Skydsgaard og Per Christensen. Udvalget har mødtes
den 12. september og 24. oktober samt den 29. marts, alle gange hos Ole.
Nu er det et godt arbejdende udvalg, som løser opgaverne i et godt samarbejde.
Medlemsaktiviteterne
Forud for generalforsamlingen i april 2018 var der en vandring på Akademiområdet og i Sorø by ved
foreningens formand. Vejret var hundekoldt, så kaffen på Hotel Postgården gjorde godt.
Sommerturen
På en herlig sommerdag deltog o. 50 medlemmer i busudflugten til Nakskov. Her kumme man dels sejle ud
med postbåden på fjorden til kong Hans’s skibsværft, der ligger hen som maleriske ruiner, og dels deltage i
en byvandring ved den lokale guide Ole Munksgaard. Efter frokosten, der blev indtaget på restaurant
”Fjorden”, gik turen hjemad med kig på den ny seværdighed Dodekalitten og kaffepause i det idylliske
fiskerleje Blans.
Efterårsturen
Vejret var ikke helt med os lørdag den 8. september, da tidl. borgmester Henning Jensen var guide for os i
det indre Næstved. Det gjorde han vældig godt, selv om kraftige regnbyger gjorde deres for at forstyrre
vandringen. Kaffe og kage i en café i den gamle kaserne afsluttede besøget.
Bogudgivelsen
Fredag den 23. november mødte ganske mange medlemmer op, vel o. 100, i Skt. Gertruds Hus i Korsør for
at få den ny årbog for 2018 udleveret. Forinden holdt Finn Mikkelsen et oplæg om Skt. Gertruds Kirke, som
man bagefter kunne besigtige.
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Foredrag
I anledning af, at dette års sommertur går til Fredericia, havde vi inviteret museumsinspektør Karsten
Merrald Sørensen, Fredericia, til at komme den 6. marts og holde et offentligt powerpointforedrag i
Magasinbygningen på Korsør Søbatteri om Fredericias bys historie.
Det blev en god aften med mange gæster, ca. 50, hvoraf en del var nye ansigter. Et par stykker meldte sig
ind.

Årbog 2018
Kommunikationen med medlemmerne er vigtig, og her har vores lille blad Medlemsnyt en vigtig mission.
Det er blevet udsendt i sommeren 2018 og igen her i begyndelsen af dette år.
Årbog er vores særlige tilbud til medlemmerne, men også til andre interesserede. I de senere år er årbogen
således blevet solgt i de lokale boghandlere, og det har betydet en vis indtjening.
Det er forholdsvis dyrt at få trykt årbogen, hvorfor vi gerne søger om sponsorstøtte. Sidst fik vi et tilskud fra
Dansk Lokalhistorisk Forening.
DLF
Torm er stadig med i bestyrelsen for DLF, men siden generalforsamlingen sidste år kun som suppleant, dog
med opgaven som sekretær.
Torm deltog i DLF’s årsmøde sidste weekend, 5.-.7. april, på Hotel Sinatur Haraldskær. Temaet i år var
”Epidemier i Danmark gennem tiderne”. Torm blev genvalgt som suppleant.

Aflagt v/formanden på bestyrelsens vegne ved generalforsamlingen i Slagelse den 10. april 2019.

