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Referat af generalforsamling 
tirsdag den 17. april 2012 

 
 
1) Valg af dirigent 
     Erik Gøbel blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen for  
     lovligt varslet. 
 
2) Formandens beretning 
    Formand Ole Struer fortalte om foreningens aktiviteter i det forløbne år. Året blev indledt i  
    februar 2011 med et foredrag af Nina Søndergaard om ”Stanken i staden” og i marts kom  
    Erik Gøbel foreningen til undsætning, da den oprindelige annoncerede foredragsholder  
    meldte afbud, og holdt et meget spændende foredrag om Øresundstolden. 
 
    I april 2011 blev den årlige generalforsamling afholdt. Bestyrelsen havde foreslået ændring af     
    foreningens navn; fra Køge-Fondens Venner til Køge Byarkivs Venner, for udadtil at  
    tydeliggøre foreningens formål. Forslaget blev endeligt vedtaget på en ekstraordinær  
    generalforsamling i maj og blev efterfølgende godkendt af Køge-Fonden.  
 
    Sommerudflugten til Ledreborg Slot måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger.  
    Birte Broch og Lars Kjær stod for byvandring langs ”Tråden” for medlemmerne af  
    støtteforeningerne til Køge Kommunes lokalarkiver. 
 
    I september var foreningen på tur med Ole Søndergaard, der fortalte om Strandhytterne.  
    Turen blev afsluttet med et efterfølgende traktement på Hotel Hvide Hus. Hans Jacobsen, der  
    igennem 42 år har været tilknyttet Kongehuset, holdt i oktober foredrag om sit mangeårige  
    arbejde. Dette foredrag tiltrak også mange ikke-medlemmer af foreningen. 
 
    Afslutningsvis rettede formanden en særlig tak til Lars Kjær, der bl.a. står for foreningens PR,  
    samt til bestyrelsen og arkivleder Birte Broch, der aktivt deltager i bestyrelsesmøderne samt       
    stiller lokale til rådighed til brug ved bestyrelsesmøderne.   
 
    Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 
3) Regnskab for Køge Byarkivs Venner 
     Kasserer Marianne Iversen gennemgik regnskabet for 2011. Årets resultat blev et underskud  
     på kr. -12.373,50. Dette skyldes bl.a., at udgiftsposten til foredrag har været større end de  
     forrige år og det tidligere kommunale tilskud på ca. kr. 13.000,00 er afskaffet. Frem til 2010  
     har foreningen modtaget tilskud fra Køge Kommune. 
     Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
  



4) Fastsættelse af kontingent 
    Kontingentet er uændret. 
 
5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
    Ole Struer og Lars Kjær blev genvalgt. 
       
6) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
    Inge Feigh og Preen Andersen blev genvalgt. 
 
7) Valg af revisor 
    Glen Sarka blev genvalgt. 
 
8) Evt. indstilling til Køge Fondens bestyrelse 
    Der er ingen indstilling i år. 
 
9) Indkomne forslag 
    Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 

10) Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år 
     Arkivleder Birte Broch indledte med at fortælle, at Byarkivet og dets medarbejdere er meget  
    glade for deres mange venner, der fungerer som ambassadører for Byarkivet og er med til, at  
    udbrede kendskabet til dets arbejde. De seneste års gaver fra Køge Byarkivs Venner er  
    anvendt til, at få digitaliseret de mange bånd, hvormed bevaring sikres for eftertiden. 
 
    Der blev udtrykt stor taknemmelighed for, at Køge Kommune har fremskrevet budgettet for  
    2012. Køge-Fonden har med hensyn til bygningsbevaring ydet tilskud med kr. 10.000,00 til  
    Ølsemagle Mølle samt til renovering af facaden på ejendommen Vestergade 10 med kr.  
    20.000,00. Arkitekt Karsten Vibild har fungeret som rådgiver for Køge Kommune med  
    hensyn til placering af postkasser i forbindelse med den ny lov. 
 
    Der er 4 lokalarkiver i Køge Kommune. Skovbo Arkiv flytter ind i nyt lokale til sommer, og   
    Køge Byarkiv er i dialog med Kulturudvalget om et magasin, der kan fungere på både kort og  
    langt sigt. Byarkivets arkivalier er fortsat på fjernarkiv på Køge Torv. 
 
    Lars Kjær er webredaktør på Byarkivets hjemmeside og meget registreres efterhånden  
    digitalt. Vagn Guldbrandsen står for Køge databasen, mens Jytte Sørensen og Ole  
    Søndergaard står for indtastning af folketællinger. Desuden har Byarkivet en del tilbud til  
    skolebørnene, som præsenteres via mobilen. 
 
    I årets løb har Køge Byarkiv deltaget i flere medier, bl.a. TV-Lorry. Byarkivet har også haft  
    samarbejde med Køge Kyst i forbindelse med ”Tråden”, hvor det historiske aspekt af arbejdet  
    er varetaget af Byarkivet. 
 
    Der er samlet 28-30 frivillige medarbejdere på alle 4 arkiver. Tilsammen har de lokalhistoriske  
    foreninger ca. 600 medlemmer. 
 
    Byarkivet har i løbet af året modtaget indleveringer fra bl.a. Køge Amatørscene, Køge  
    Seniorkor, Elværket, de blå Pigespejdere, ”Den lille børnehave” på Glæisersvej og Køge  
    Kunstforening.  
 

  Afslutningsvis rettede Birte Broch tak til Køge-Fonden, arkivernes medarbejdere, Køge      
  Byarkivs Venner og Køge Kommune. 

 



 11) Eventuelt 
   Det blev påpeget, at både sidste år og i år finder sommerudflugten sted på samme  
   dato som udflugten hos Køge Museums Venner. Det vil bestyrelsen forsøge at tage  
   højde for fremover. 
   Der blev spurgt, hvad bestyrelsen vil gøre for at mindske underskuddet. Gode forsalg  
   modtages selvsagt gerne fra medlemmerne. Som nævnt under kassererens gennemgang af  
   regnskabet, har der i årets løb været større udgifter til foredragene end de tidligere år ligesom  
   det kommunale tilskud er afskaffet. Med henblik på portoudgifter er disse så minimale som  
   muligt, idet en del forsendelser i forvejen bliver aflevereret pr. cykel. 
   Der blev efterlyst brochurer for Køge Byarkivs Venner på Køge Museum. Dette følges der op  
   på. 
 
 
   Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. 
 


