Historisk Forening for
Midt- og Sydvestsjælland
Slagelse, den 21. april 2015
Referat fra generalforsamlingen onsdag den 15. april 2015 på Forsorgsmuseet,
Rosenkildeparken 59 (Andersvænge), 4200 Slagelse.
Årsmødet blev indledt med en orientering om åndssvageforsorgens historie og udvikling
samt kort om Andersvænges 75-årige historie. Orienteringen blev givet af Henning Jahn,
der er en af de frivillige, der driver museet. Efter orienteringen guidede Henning Jahn
deltagerne på en tur i museets første lokaler, hvorefter deltagerne selv kunne gå rundt i de
øvrige mange lokaler.
Efter kaffe med brød, bød sekretæren Carsten Egø Nielsen velkommen til Historisk
Forening for Midt- og Sydvestsjællands generalforsamling 2015. I generalforsamlingen
deltog 48.
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 at fremhæve to nye tiltag i foreningen. Det første
var etableringen i september 2014 af hjemmesiden, som havde været drøftet i flere år,
men som det først nu har været muligt at realisere. Et udvalg bestående af Erik Højland og
Bertel Hansen har sammen med en ekstern stået for det store arbejde med etableringen.
Allerede nu ligger der et søgbart indeks over alle artikler i foreningens over 100 årbøger.
Det andet tiltag var, at foreningen i forbindelse med nedrivningen af Hunsballebygningerne ved Antvorskov Ruin, besluttede at rette henvendelse til Slagelse Kommune.
Kommunen ville nedsætte en arbejdsgruppe omkring grundens fremtidige anvendelse, og
her tilbød foreningen at deltage. Efterfølgende bad kommunen foreningen om at deltage,
og bestyrelsen udpegede Carsten Egø Nielsen til dette arbejde.
Herefter gennemgik formanden årets bestyrelsesarbejde, arrangementer, ture og møder.
Bestyrelsen har holdt fire møder, som på skift bliver holdt hos bestyrelsesmedlemmerne.
23. april 2014 blev forrige generalforsamling afholdt i Sognegården i Skælskør. Inden da
havde vi besøgt og hørt om Skælskør Bymuseum, og Jørgen Kok havde guidet os
gennem dele af Skælskørs historie på turen fra museet til sognegården.
Sommerturen 24. maj gik til Sydøstfyn. Her var først et kort besøg ved Gudme, hvor der
var lejlighed til at se det store udgravningsareal fra jernalderen. Herefter var der besøg på
Forsorgsmuseet Viebæltegård, hvor vi fik en guidet rundvisning af museumslederen
Esben Hedegaard. Frokosten blev indtaget på restaurant Svendborgsund. Herefter kørte
bussen os til herregården Broholm, hvor vi også fik en kyndig rundvisning. Turen var
udsolgt med 50 deltagere.
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20. september gik efterårsturen til Herlufsholm, hvor forhenværende præst Eilif Kristensen
viste rundt i både kirken og på skolen. Kaffen blev indtaget på restaurant Gulerodshuset,
hvorefter Bertel Hansen ved Holløse Mølle fortalte og stedets og møllens historie.
I efterårets løb stod foreningen sammen med Slagelse Lokalarkiv og Folkeuniversitet i
Sorø for tre foredrag på Slagelse Bibliotek. Emnerne var ”Rockmusikkens historie” ved
Jacob Westergaard, Roskilde Rockmuseum, ”Sølv på bordet – 12 af hver” ved Poul
Dedenroth-Schou, tidligere Koldingshus, og ”Dr. Dampe – fra latinskolelærer i Slagelse til
statsfange på Christiansø” ved Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet. Der var pæn tilslutning til
alle tre foredrag.
28. november blev årbogen for 2014 præsenteret på Kongegården i Korsør ved en yderst
velbesøgt reception. Først fortalte Poul Erik Nielsen og stedet historie og specielt om
omdannelsen til kulturhus i 1980’erne og fremefter. Herefter gennemgik formanden
årbogen for 2014, der efterfølgende blev udleveret. Deltagerne kunne desuden gå rundt i
Kongegården og se de forskellige samlinger og udstillinger samt nyde lidt godt til ganen.
På generalforsamlingen var Erik Damm Andersen, Ole Skude og Carsten Egø Nielsen på
valg, og alle tre blev genvalgt uden modkandidater. Jørgen Woetmann Andersen blev
valgt som revisor for 1 år og Klavs Flittner som revisor for 2 år. Som ny revisorsuppleant
blev valgt Jens Jeppesen, alle uden modkandidater.
På det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig uændret med Helge Torm
som formand, Kurt Rehder som næstformand, Carsten Egø Nielsen som sekretær samt
Erik Damm Andersen som kasserer.
Formanden takkede bestyrelsen for godt og udbytterigt samarbejde og ikke mindst
medlemmerne, der i stort omfang bakker op om foreningens aktiviteter. Endvidere blev
sponsorerne takket for deres økonomiske støtte, der gør det muligt at udgive årbogen.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Regnskab for 2014
I kassererens fravær uddelte og gennemgik sekretæren Carsten Egø Nielsen regnskabet
for 2014, der udviste et underskud på 12.843 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 280
privatmedlemmer og 30 institutionsmedlemmer.
Regnskabet var påtegnet af de to revisorer, der ikke havde bemærkninger.
Foreningen er gældfri med aktiver på ca. 71.800 kroner.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
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5. Forslag til budget 2015 og fastsættelse af kontingent
I kassererens fravær uddelte og gennemgik sekretæren Carsten Egø Nielsen forslag til
budget 2015 samt forslag om forhøjelse af kontingentet fra 2016 med 15 kroner til 175
kroner.
Budgettet og kontingentforhøjelsen blev godkendt uden bemærkninger.

6a. Valg til bestyrelse
På valg til bestyrelsen var: Helge Torm, Kurt Rehder, Peter Skydsgaard og Erik Højland.
Alle fire var villige til genvalg og alle blev genvalgt uden modkandidater.
6b. Valg af suppleant for 2 år
På valg var Bertel Hansen, der var villig til genvalg. Bertel Hansen blev valgt uden
modkandidater.
6c. Valg af revisor for 2 år.
På valg var Jørgen Woetmann Andersen, der var villig til genvalg. Jørgen Woetmann 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.
Eventuelt
Carsten Egø Nielsen orienterede om arbejdet med den fremtidige anvendelse af den
såkaldte ”Hunsballe-grund” ved Antvorskov Ruin. Foreningen er repræsenteret i en
idegruppe, der skal afrapportere primo juni 2015. Alt tyder på, at kommunen vil forsøge at
sælge grunden og tillade opførsel af en bebyggelse i henhold til bestemmelserne i den
lokalplan, der tidligere er udarbejdet for området. Der er i givet fald mange restriktioner og
krav til den pågældende bebyggelse. Foreningen vil arbejde for en større synliggørelse og
bedre formidling af historien om Antvorskov Kloster og Slot.
Erik Højland orienterede om de videre planer med udvikling af hjemmesiden
www.histvestsj.dk. Endvidere orienterede han om, at hver deltager i generalforsamlingen
ville få udleveret 3 flyers, der via hjemmesiden opfordrede til medlemskab af foreningen.
Formanden uddelte en lille erkendtlighed til Bertel Hansen og Erik Højland som tak for
deres store indsats med etableringen af hjemmesiden.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede Forsorgsmuseet for orientering, guidning og husly og erklærede
herefter generalforsamlingen for afsluttet med en tak til medlemmerne for deres store
opbakning.

Referent: Carsten Egø Nielsen, sekretær
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