
Årsberetning for april 2019 – april 2020* 
 

Bestyrelsen og underudvalgene 

Ved generalforsamlingen den 10. april 2019 i Slagelse 

gik Kurt Rehder, Frølunde, ud af bestyrelsen. Nyvalgt 

blev Per Christensen, Slagelse. Genvalgt blev Helge 

Torm, Peter Skydsgaard og Bertel Hansen. 

Som ny suppleant i stedet for Per Christensen blev 

valgt Ove Jensen, Korsør. 

    Ved konstitueringen den 24. april 2019 hos Torm 

blev tillidsposterne besat således: formand: Helge 

Torm (genvalg), næstformand: Bertel Hansen (ny-

valg), sekretær: Ole Skude og kasserer: Flemming 

Bruun (begge genvalg). Til redaktionsudvalget udpe-

gedes Torm (chefredaktør), Bertel Hansen, Flemming 

Bruun og Per Christensen, og turudvalget kom til at 

bestå af Ole Skude (formand), Peter Skydsgaard, 

Brian Nielsen og Ove Jensen. 

    Bestyrelsen holdt siden møder den 8. aug. 2019 

hos Flemming Bruun, Søborg, den 23. september 

2019 hos Ole Skude, Slagelse, og den 9. januar 2020 

hos Peter Skydsgaard, Gimlinge. 

Medlemsaktiviteter 

Forud for generalforsamlingen førte tidligere byplan-

chef Uno Rasmussen deltagerne igennem Slagelse by 

med holdt ved særlige steder, en informativ ople-

velse i et noget køligt vejrlig. 

    Sommerturen, der fandt sted lørdag den 25. maj 

2019, havde Fredericia som mål. En busfuld deltagere 

fik en glimrende rundvisning i den gamle fæstningsby 

ved lokale guider. Frokosten var ligeledes vellykket. 

    Lørdag den 14. september 2019 gik efterårsturen i 

egne biler til Holbæk, hvor fhv. stadsingeniør Jens 

Dinsen tog imod og guidede de omkring 40 deltagere 

rundt fra havnen og op i bymidten på en 2-timers 

vandring i godt sensommervejr. Afslutningsvis var der 

kaffe på restaurant Vestersøen. 

    Der var desuden foredrag onsdag den 2. oktober 

2019 om den spanske syge og Vestsjælland 

med tidligere embedslæge og historiker Hans Trier, 

Slagelse, som foredragsholder. Det foregik i Det Røde 

Pakhus i Skælskør og tiltrak omkring 50 interesse-

rede. Arrangeret i samarbejde med Støtteforeningen 

for Pakhuset og Folkeuniversitetet i Sorø. 

    Udgivelsen af Årbog 2019 blev markeret ved en re-

ception fredag den 29. november 2019 på Broby 

Gamle Skole, Suserupvej 55, Sorø, med tidligere be-

styrelsesmedlem Jørgen From Andersen som lokal 

vært. Han fortalte om skolens historie, i nyere tid 

som folkekulturværksted. Ca. 100 medlemmer mødte 

op. 

    Endelig var der endnu et foredrag den 4. marts 

2020 ved Christine Waage, Slots- og Kulturstyrelsen, 

om Frederiksborg Slot på Sorø Museum med pænt 

besøg. Det var optakt til sommerturen i maj 2020, 

som dog desværre måtte aflyses grundet coronakri-

sen. 

Årbog 2019 

Som de fleste gange tidligere indeholdt årbogen en 

pose blandede bolcher med artikler om emner fra 

forskellig tid og fra forskellige steder i foreningens vir-

keområde. 

    Derimod betegner årbogen en fornyelse, når det 

gælder udseendet. Vi er nemlig gået over til et bre-

dere, men ikke højere format, hvilket betyder trespal-

tede tekstsider med bedre mulighed for variation af 

præsentationen af billedstoffet. Det har vi ikke hørt 

kritik af. 

 

Arkivaflevering 

Den 14. august 2019 overlodes Sorø Lokalhistori-

ske Arkiv en bestyrelsesprotokol i oktavformat 

for Historisk Samfund for Sorø Amt for perioden 

juni 1982 – september 1993. Udover møderefe-

rater er turprogrammer indklæbet. 

Landsforeningen 

Vores forening var repræsenteret ved årsmødet i 

Dansk Lokalhistorisk Forening i april 2019 på Ha-

raldskær ved Vejle ved sin formand. Temaet for 

kurset var ”Epidemier i Danmark gennem ti-

derne”. Torm genvalgtes som suppleant til besty-

relsen for DLF, men er tillige fortsat sekretær 

dér. 

 

*Årsberetningen skulle have været aflagt af formanden 

den 21. april 2020, men grundet coronakrisen skete det 

først ved generalforsamlingen i Skælskør den 29. septem-

ber 2020.  

 


