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Referat af generalforsamling
tirsdag den 25. april 2017
1) Valg af dirigent
Ole Nybjerg 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, der blev indledt
med foredrag i februar 2016. Imidlertid måtte det annoncerede foredrag, ”Danmarks ældste
mordgåde” af Kristoffer Buck Pedersen, desværre aflyses pga. sygdom. I stedet trådte
arkæolog Jonas Christensen til med kort varsel og fortalte om Borgring. I efteråret 2015
havde Birte Broch vist rundt på Køge Museum ved et velbesøgt arrangement, og da mange
havde tilmeldt sig forgæves, afholdtes endnu en rundvisning i marts.
Generalforsamlingen fandt sted i april, og i september var der byvandring i Nørremarken ved
specialkonsulent Helle Schou Weile fra Køge Kommune. Byvandringen fandt sted i
anledningen af ”Golden Days”, der havde 1970’erne som tema. Asgård Skole havde venligst
udlånt et lokale, hvor der efterfølgende var hyggeligt samvær. I november blev det tidligere
aflyste foredrag ”Danmarks ældste mordgåde” afholdt.
Formanden takkede herefter Jørgen Poulsen, som i årets løb var trådt ud af bestyrelsen,
og Preen Andersen, der ikke ønskede at genopstille, for mange års godt samarbejde.
Endvidere takkede formand Ole Struer tidligere formand for foreningen, Kirsten Ellermann,
for fortsat trofast hjælp, når forsendelserne skal pakkes. Afslutningsvis lød en stor tak til Birte
Broch for inspiration, deltagelse i bestyrelsesmøderne samt for at have stillet lokale til brug
for bestyrelsesmøderne igennem en lang årrække. Formanden ønskede Birte Broch et
velfortjent otium. Herefter bød formanden velkommen til Byarkivets nye leder, Lene Brysting
Renault, med ønsket om et godt samarbejde. Formandens beretning blev herefter godkendt.
3) Regnskab for Køge Byarkivs Venner
Kasserer Marianne Iversen gennemgik regnskabet for 2016, hvor årets resultat blev kr.
4.482,50. Som foreningens formål udbetales i støtte en årlig gave til Køge Byhistoriske Arkiv,
som i 2016 udgjorde kr. 14.000,00. Regnskabet blev herefter godkendt.
4) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er uændret.

5) Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer
Marianne Iversen og Vibeke Krogsgaard blev genvalgt. Tidligere bestyrelsesmedlem Jørgen
Poulsen var i løbet af året trådt ud af bestyrelsen pga. arbejdspres. Inge Feigh blev valgt til
bestyrelsen.
6) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Trine Nybjerg Klockmann og Malene Erkmann blev valgt som suppleanter.
7) Valg af revisor
Glen Sarka blev genvalgt.
8) Evt. indstilling til Køge-Fondens bestyrelse
Der er ingen indstilling.
9) Indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag.
10) Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år
Formand Søren Mathiesen indledte med, at takke Køge Byarkivs Venner for samarbejdet.
I det forløbne år har Køge-Fonden afholdt forretningsudvalgsmøder samt det årlige
bestyrelsesmøde. Imidlertid modtog formanden i efteråret Birte Brochs meddelelse om, at
hun ønskede at stoppe sit virke den 1. april 2017. Der blev indkaldt til ekstraordinært
bestyrelsesmøde og nedsat et ansættelsesudvalg med henblik på, at søge efter en
ny arkivleder, der samtidig også skal fungere som afdelingsleder af Køge Museum. Søren
Mathiesen takkede Birte Broch for at have givet Køge-Fonden besked i så god tid, og
takkede samtidig for de end 25 års samarbejde. Formanden bemærkede den flotte
pressedækning, der har været i forbindelse med Birte Brochs fratrædelse, hvilket også
er reklame for Køge-Fonden og arkiverne. I forbindelse med Jørgen Poulsens udtræden af
bestyrelsen for Køge Byarkivs Venner, er Jørgen Poulsen ligeledes trådt ud af KøgeFondens bestyrelse og forretningsudvalg. Marianne Iversen er indtrådt i forretningsudvalget
og Vibeke Krogsgaard i bestyrelsen. Der er 7 medlemmer af forretningsudvalget og 14
medlemmer af bestyrelsen.
I forbindelse med genbesættelse af stillingen som arkivleder, hvor Køge-Fonden er den
juridisk ansættende institution, er Lene Brysting Renault blevet ansat pr. 1. april 2017.
Formanden bød Lene Brysting Renault velkommen og ser frem til samarbejdet.
Forretningsudvalget arbejder med, hvad der skal ske fremover. Køge Kommune bidrager til
driften af arkiverne med 1,6 mio. årligt, hvilket formanden takkede for. I de senere år har
Køge Kommune imidlertid reduceret tilskuddet kraftigt, og det tærer på Køge-Fondens
formue. Forretningsudvalget har derfor måtte træffe nogle alvorlige beslutninger, da man ikke
ønsker, at brugerne af arkiverne skal opleve kvalitetsforringelse. Det vurderes, at der p.t. er
midler til ca. 3 års driftstilskud. Fonden har en mindre beholdning af pantebreve, men i en
længere årrække har de ikke været efterspurgte pga. billige lånemuligheder.
Forretningsudvalgets vigtigste opgave er, at sikre de ansatte og de frivillige tryghed i deres
virke. I den kommende tid har udvalget møde med Køge Kommune, hvor man til stadighed
vil argumentere for øget tilskud til driften af Køge Byhistoriske Arkiv og dermed lokalarkiverne
i hele Køge Kommune.

Byggeaktiviteten i Køge følges og kommenteres. Arkitekt Karsten Vibild er Køge-Fondens
sagkyndige, der ligeledes besvarer/rådgiver Køge Kommune ved henvendelser, når det
drejer sig om den gamle bydel. Der er gjort tiltag for at reklamere for Køge Byhistoriske
Arkiv, og sidste år blev T-shirts lanceret, og i år er der kommet postkort med gamle kort
over det gamle Køge. T-shirts og postkort sælges fra museumsbutikken.
____ 00 ____
Arkivar Lars Kjær fra Køge Byhistoriske Arkiv fortalte herefter om årets aktiviteter. I maj 2016
var Byarkivet med til at åbne kommunens nye portal ”Skolen i virkeligheden”, hvor forskellige
tilbud med forløb målrettet skolerne fra kulturinstitutioner og virksomheder er samlet, bl.a.
tilbud fra Byarkivet. I august deltog Køge Byhistoriske Arkiv og Køge Museum sammen i
Søndre Havnedag, hvor de havde lavet en fælles stand og fik ”synliggjort” både Byarkivet og
Køge Museum. I september var daværende kulturminister Bertel Harder på besøg som led i
en rundtur til kulturinstitutioner, og traditionen tro deltog Byarkivet i Kyndelmisse, der i år
havde ”Himmel og Hav” som tema, med mange forskellige aktiviteter. Byarkivet/Køge
Museum havde på denne februaraften næsten 1.000 besøgende.
På Byarkivets hjemmeside kan man tilmelde sig arkivets nyhedsbrev, der udsendes en gang
om måneden. I nyhedsbrevet fortælles der bl.a. om nyt materiale. På hjemmesiden findes
også en del scannede fotografier samt mindre hæfter, f.eks. ”Gravskrifter og inskriptioner i
Køge Kirke”. Byarkivet er også på Facebook og har 893 følgere. Endvidere er Byarkivet med
i projektet ”Givdetvidere.dk” i forbindelse med ”Historier om Danmark”, der er et tværgående
projekt mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen, hvor bl.a. ”Historien om
Danmark” er sendt på TV. ”Givdetvidere.dk” er en national indsamlingskampagne for
erindringer.
Køge Byhistoriske Arkiv udgav sit årsskrift, Køge-Studier 2015, som indeholdt 2 større
artikler omhandlende Jernbanehotellet, også kaldet ”Calunda”, af Henrik Stissing Jensen, og
en artikel om immigranten Jacob Borthig, der kom til Køge fra Skotlands østkyst, skrevet af
Margit Baad. Det kommende Køge-Studier (2016) er under udarbejdelse, hvor Terri og Lone
fra Skovbo Lokalhistoriske Arkiv skriver om en korrespondance mellem en udvandrer og
familien herhjemme, og Winnie Fensmark skriver om sin opvækst i Bygårdsstræde. Endelig
skriver Erik Gøbel om afstemningen af salget af De Vestindiske Øer og resultatet i Køge. ”Hit
med Historien” bd. 8 udkommer i juni 2017 og handler om perioden 1973-1989.
Lars Kjær fortalte, at efter 2 år med samme lokalitet som Køge Museum er konklusionen, at
gæsterne fortsat kommer på Byarkivet. Ud over de besøgende til Byarkivet kommer der også
”strøgkunder”, som lige kigger ind, når de er i Museumshaven. Byarkivet har et godt
samarbejde med Køge Museum med fælles projekter til gavn for begge institutioner.
Byarkivet modtager det samme antal indkomster som tidligere, og arbejdet med
folketællingerne, der har stået på i 17 år, er nu kommet til år 1925. Det er Ole Søndergaard,
som forestår det store arbejde med indtastning af folketællingerne. Dagligt bliver der klippet
artikler ud af aviser, hvilket arbejde er foregået siden 1985. Siden 2012 er alle nye udklip
indtastet i det digitale registreringssystem, arkibas.

På arkivportalen arkiv.dk er der adgang til mere end 500 danske arkivers samlinger. Køge
Byhistoriske Arkiv vil gerne være til stede her, men hidtil har der været nogle tekniske og
juridiske forhindringer. På nuværende tidspunkt afventes nu blot en tilladelse fra Datatilsynet,
hvorefter der skal læses korrektur. Det vil der blive anvendt tid på hen over sommeren og ind
i efteråret. Byarkivet glæder sig til, at blive repræsenteret på arkiv.dk og få gjort opmærksom
på sine samlinger.
Lars Kjær fortalte, at Birte Broch jo som bekendt var fratrådt som leder af Køge Byhistoriske
Arkiv for at nyde sit otium. Afskedsreceptionen blev så god en dag, som de havde håbet,
planlagt og arbejdet for. Det var trist at sige farvel til Birte, men heldigvis har Byarkivets
ansatte og frivillige sagt goddag og velkommen til Lene Brysting Renault, som alle glæder sig
til at samarbejde med. Og samarbejdet er allerede så godt i gang, at det er svært at forstå, at
Lene kun har været der i få uger! Afslutningsvis takkede Lars Kjær Køge Byarkivs Venner for
den altid store støtte og opbakning til Byarkivet. Gaven i 2016 er bl.a. anvendt til indkøb af en
ny scanner.
Herefter fortalte arkivleder Lene Brysting Renault om sin baggrund og de første 3 uger i sin
nye stilling. Af kommende aktiviteter har TV2 Lorry rettet henvendelse om en historie om
Rådhuset, 100 års jubilæum for Køge-Ringsted banen og 50 års jubilæum i 2018 for
Lokalarkivet for Herfølge-Sædder. Lene Brysting Renault blev budt velkommen.
11) Eventuelt
Birte Broch takkede for ordene fra Ole Struer og Søren Mathiesen. Birte Broch fratrådte som
arkivleder i foråret 2017 og takkede for fremmøde ved sin afskedsreception. Endvidere
takkede Birte Køge Byarkivs Venner for mangeårigt samarbejde og bød velkommen til
Byarkivets nye leder, Lene Brysting Renault.

