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Bestyrelsen 

Generalforsamlingen for 2021 var oprindelig fastsat til tirsdag den 13. april 2021 i Korsør, men 
måtte udsættes på grund af coronarestriktionerne. 

Ved generalforsamlingen, da den med forsinkelse i stedet blev gennemført den 21. 
september på Sorø Borgerskole blev Helge Torm, Bertel Hansen og Per Christensen genvalgt til 
bestyrelsen. De bestyrelsesmedlemmer, der kunne fortsætte uden at være på valg, var Flemming 
Bruun, Ernst Otto Diderichsen, Poul Stahlschmidt og Lone Johansen. 
 Jens Jeppesen blev genvalgt som revisor.- Generalforsamlingen, der blev ledet af 
Peter Christensen, som fastslog lovligheden af den trods forsinkelsen, samlede 26 deltagere. 

Ved det konstituerende bestyrelsesmøde den 23. september hos Ernst Otto blev Helge genvalgt 
som formand, Bertel som næstformand og sekretær og Flemming som kasserer. 

Bestyrelsesmøder er derpå afholdt den 3. november 2021 hos Per og den 16. februar 2022 hos 
Helge. 

Desværre måtte Lone Johansen trække sig ud af bestyrelsesarbejdet i oktober 2021 på gr. af 
sygdom. Bestyrelsen har sendt hende en blomsterhilsen med tak for udført indsats. 

Dødsfald 

Vores tidligere formand og æresmedlem siden 2011 Preben V. Andersen afgik ved døden den 26. 
januar i en alder af 83 år. Ved begravelsen fra Elmelunde kirke på Møn var vores forening 
repræsenteret ved Bertel, som medbragte en bårebuket. 

Medlemsaktiviteter 

Forud for generalforsamlingen den 21. september holdt konservator, cand.scient.cons. Maj Trier 
Rygaard foredrag om restaureringen af kalkmalerierne i Sorø Klosterkirke. Dette foredrag blev 
overværet af 37 personer. 

Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19: Foredrag om Rytterskolerne med særligt henblik på Antvorskov 
Ryttergods i anledning af 300-året for oprettelsen v/Helge Torm. Sted: Hvilebjergskolen i 
Sørbymagle. Der var fuldt hus i mødesalen med ca. 60 deltagere. 

Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19: Foredrag om ”Den glemte epidemi - den sjællandske feber 
1831” ved museumsinspektør Morten Arnika Skydsgaard. Sted: Skælskør Bibliotek. Ca. 40 
deltagere. Desværre svigtede teknikken, så foredragsholderen betjente sig alene af det levende 
ord. 

Fredag den 19. november 2021 kl. 14: Årbogsudlevering i Antvorskov Kirke, Slagelse. Først fortalte 
Vita Friis, formand for menighedsrådet om kirken i kirkerummet, og derpå var der samvær med 
rødvin og snacks i mødelokalet, hvor medlemmerne kunne få deres eksemplar af årbogen, som 
først blev introduceret af chefredaktøren. 
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Onsdag den 2. marts 2022 kl. 19: Foredrag om herregårdskultur v/fhv. museumsdirektør og 
forfatter Niels Peter Stilling i Antvorskov Kirke (mødesal og kirkerum), Slagelse. Også her drillede 
teknikken, så vi måtte flytte ind i kirkerummet, hvor den virkede. Der var o. 60 deltagere. 

Lørdag d. 2. april kl. 9.15-15.15: Seminar i kildesøgning. Sted: Værkerne, Sorø. Seminaret, der var 
sponsoreret af Dansk Lokalhistorisk Forening, tiltrak 20 medlemmer, som fik fire indlæg om 
søgning af bestemte kildegrupper. Udefra deltog som indlægsholdere Michael Dupont, Rigsarkivet, 
og Maria Mejer, Slagelse Arkiverne, mens Bertel Hansen og Flemming Bruun kom fra egne rækker. 
 Det var første gang, foreningen prøvede kræfter med sådan et arrangement, men jeg 
tror, at jeg roligt kan sige, at det blev en succes. De deltagende medlemmer udtrykte nemlig deres 
tilfredshed med arrangementet, og dette fungerede da også godt på alle måde med gode indlæg 
og velfungerende teknik, og sidst, men ikke mindst, også med god forplejning. 

Årbog 2021 
Årbogen er beriget med artikler om emner fra forskellige tider og egne i vores virkeområde. 
Bidragsyderne er dels egne kræfter, dels folk udefra. Heldigvis er der i disse år en pæn interesse 
for at få optaget stof i vores bog, så på den måde lider vi ingen nød. 
 Årbog 2021 har modtaget tilskud fra Dansk Lokalhistorisk Forening, hvad vi gerne vil 

udtrykke vores tak for. 

Økonomi 
Regnskabet for 2020-2021 sluttede pænt overskud, jfr. det revisorgodkendte regnskab.  
Foreningen havde ved generalforsamlingen sidst 229 medlemmer. Medlemskontingentet er 
uforandret 175 kr. årligt. 

Dansk Lokalhistorisk Forening 
Vores moderorganisation har vi stadig et tæt og godt forhold til. Lokalformanden er suppleant til 
hovedstyrelsen med ansvar som sekretær, og Flemming er kasserer her og dér. 

Ved landsforeningens årsmøde på Skanderborghus den 1.-3. oktober 2021 deltog 
begge som medlemmer af landsstyrelsen og som vore repræsentanter. Temaet for kurset på 
årsmødet var rytterskolerne. 

Tak 

Til sidst skal der lyde en tak til medlemmerne for fortsat opbakning og interesse for vore 
aktiviteter, og desuden vil jeg takke bestyrelsen for et godt og fornøjeligt samarbejde. 
 

 

Aflagt af formanden på bestyrelsens vegne 

ved generalforsamlingen den 5. april 2022 

i Korsør Kulturhus – og godkendt af denne. 


