
  
       
      
   

 

Referat af generalforsamling 
i Køge-Fondens Venner den 20. april 2010 

 
 
1)   Valg af dirigent 

Sv. Tage Frederiksen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter 
generalforsamlingen for lovligt varslet i henhold til vedtægterne.  

 
2)   Formandens beretning   

Formand Ole Struer redegjorde i sin beretning for foreningens aktiviteter i det forløbne år,  
hvor der i første halvår var blevet afholdt foredrag af henholdsvis Niels Vange og Inge  
Alstrup. Jørgen Poulsen holdt efter årets generalforsamling foredrag om Teaterbygningen i  
anledning af 125 års jubilæet. I andet halvår holdt Lars Nielsen, der havde taget Otto Laust  
Hansen fra Køge Musikskole med som gæst, og Bruno Juul foredrag. Årets sommerudflugt  
gik i maj til Kastellet.  
 
Formanden oplyste, at foreningens medlemstal er nogenlunde stabilt på 170 med en svag  
nedadgående tendens. Da foreningens formål er, at yde økonomisk støtte til Køge  
Byhistoriske Arkiv blev der anmodet om, at medlemmerne meget gerne må gøre  
opmærksom på foreningen og opfordre til evt. medlemskab. Afslutningsvis takkede  
formanden bestyrelsen og de to arbejdende suppleanter, foreningens revisor Glen Sarka og  
arkivleder Birte Broch for samarbejdet i det forløbne år, samt for brug af Byarkivets lokaler til  
afholdelse af foreningens bestyrelsesmøder. 
 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 

 
3)   Regnskab for Køge-Fondens Venner 

Kasserer Marianne Iversen gennemgik foreningens regnskab, der herefter blev 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 p.t. ingen ledige pladser. 
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9)   Indkomne forslag     
Der var ikke modtaget nogen forslag.     

 
10) Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år 

Arkivleder Birte Broch orienterede om arbejdet i Køge-Fonden på formanden Poul Henning  
Jensens vegne, da han var forhindret i at deltage. Birte Broch oplyste, at der var indtrådt et 
nyt medlem i bestyrelsen; byrådsmedlem Hans-Erik Jensen (V), der afløste Maria Jakobsen 
(uden for partierne). Der er altid 2 siddende byrådsmedlemmer i bestyrelsen. 
 
Køge-Fonden arbejder fortsat på, at få forenet et magasin i forbindelse med Byarkivets 
lokaler i Vestergade. Imidlertid er det indtil videre ikke lykkedes at skaffe kommunale midler 
til projektet, men Køge-Fonden håber og arbejder på, at få et magasin etableret så hurtigt 
som det kan lade sig gøre. Der er i øvrigt meget stor tilfredshed med lokalerne i Vestergade. 
 
Køge-Fonden har sendt et brev til Køge Kommune med henblik på genoprettelse af den 
gamle lånefond, men der er endnu ikke modtaget noget svar. Endvidere har man indstillet til 
en bevarende lokalplan for området Digterkvarteret, Åvænget og Søndre Allé. 
 
Forretningsudvalget har rettet henvendelse til Køge Kommune og henstillet til, at 
Teaterbygningen bevares i forbindelse med Køge Kyst projektet. Der er modtaget det svar, 
at intet er besluttet endnu. 
 
Køge-Fonden har ydet et tilsksud på kr. 303.077,00 inkl. nogle af lønudgifterne til drift af 
Køge Byhistoriske Arkiv. Det største tilskud modtages fra kommunen, men Køge-Fonden vil 
gerne undvære udgifterne til løn. Imidlertid har Køge Kommune ikke kunnet imødekomme 
fondens ønske om aflastning på dette område. 
 
Orientering om arbejdet på Byarkivet i det forløbne år 
Arkivleder Birte Broch indledte med at fortælle, at Byarkivet har meget stor fokus på, at 
formidle den lokale kulturarv til børn og unge. På grundlovsdagen den 5. juni blev 4. bind af 
”Hit med Historien”, skrevet af Birte Broch, udgivet. Bindet omhandler perioden 1850-1914 
og der arbejdes på, at få bøgerne ud i skolerne. 
 
Byarkivet har været en del af samarbejdet om Kulturjagt Køge Bugt (se hjemmesiden 
www.kulturjagtkoegebugt.dk) mellem Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommuner. Ønsket 
er, at Kulturjagt Køge Bugt vil blive flittigt brugt i skolerne. 
 
Byarkivet har holdt foredrag, haft filmforevisning og i forbindelse med projektet Køge Kyst 
havde Birte Broch en havnevandring, hvor omkring 100 personer deltog. Birte Broch har 
desuden fået et ekstra hverv - som borgmester i Kjøge Mini-By. Et morsomt og 
taknemmeligt hverv ifølge borgmesteren, der ikke kræver pligter, men udelukkende 
repræsentation. 
 
Som tidligere år har Byarkivet også i 2009 modtaget mange fine indleveringer bl.a.  
Børneasylets protokol fra 1856, materiale fra Køge Boldklub, Foreningen af 2. april samt 
fotografier af bl.a. den gamle toldbygning og Junckers Savværk. 
 
Afslutningsvis takkede Birte Broch Byarkivets personale, bestyrelsen for Køge-Fonden og 
venneforeningen samt Køge Kommune for godt samarbejde og økonomisk støtte. 
  


