
  
      
      
   

 
                                                                                                                                        Den 8. maj 2016 
 
 

Referat af generalforsamling 
tirsdag den 26. april 2016 

 
 
1) Valg af dirigent 
     Ole Nybjerg blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen  
     for lovligt varslet. 
 
2) Formandens beretning 
    Formand Ole Struer aflagde beretning om det forløbne år, der blev indledt med  
    generalforsamlingen i marts 2015. Traditionen tro blev generalforsamlingen efterfulgt af  
    fremvisning af film fra Byarkivets samling.  Arkæolog Jonas Christensen fra Museum  
    Sydøstdanmark holdt i marts foredrag om Borgring, og i maj var der byvandring i  
    ”Digterkvarteret” ved specialkonsulent Helle Schou Weile fra Køge Kommune. 
 

I forbindelse med afholdelse af ”Golden Days” i september kom mag. art. Charlotte S. H.  
Jensen og holdt foredrag, ”Anejagt”, om fænomenet slægtsforskning. Efter Køge Byhistoriske  
Arkiv i det forløbne år er flyttet til Køge Museum, blev der som introduktion til museets nye  
udformning efter genåbningen i juni, arrangeret rundvisning i oktober på Køge Museum ved  
arkiv- og museumsleder Birte Broch. 
 
Formanden afsluttede med at takke Birte Broch og bestyrelsen for godt samarbejde samt for  
brug af Byarkivets faciliteter til foreningens bestyrelsesmøder. Formandens beretning blev  
herefter godkendt. 

  
3) Regnskab for Køge Byarkivs Venner 

Kasserer Marianne Iversen gennemgik regnskabet for 2015, som udviste et resultat på kr.  
1.054,00. Den årlige gave til Køge Byhistoriske Arkiv var kr. 11.000,00. Køge Byarkivs  
Venner tæller 142 medlemskaber fordelt på 212 personer. Regnskabet blev herefter  
godkendt. 

  
4) Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet er uændret. Som besluttet på generalforsamlingen i 2014 udgør kontingentet fra  
2015 kr. 225,00 for et enkeltmedlemskab og kr. 275,00 for et dobbeltmedlemskab. 
   

5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
    Ole Struer og Lars Kjær blev genvalgt. 
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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 til Køge-Fonden. 
 
9) Indkomne forslag 
    Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændring og anbefalede, at sætningen  
    ”Medlemsskabet giver gratis adgang til Køge Museum med 1 ledsager” slettes i § 4, idet  
    foreningen ikke har mandat til en sådan bestemmelse. Da generalforsamlingen ikke var  
    beslutningsdygtig, blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 26. maj  
    2016 kl. 18.00 i læsesalen på Køge Byhistoriske Arkiv. 
 

10) Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år 
Formand for Køge-Fonden, Søren Matthiesen, indledte med at referere til sidste års  
beretning om flytning af Køge Byhistoriske Arkiv, der nu i mere end et år har haft til huse  
sammen med Køge Museum. Byarkivets ansatte og frivillige medarbejdere blev rost for, at  
have bidraget positivt til omstillingen.  
 
Med hensyn til driften af Køge Byhistoriske Arkiv har Køge-Fonden indleveret budget og  
ønsker til Byrådet med henblik på styrkelse af personale. Der modtages tilskud fra Køge  
Kommune, men et betydeligt tilskud fra Køge-Fonden er nødvendigt. Det kan gå nogle år  
endnu, men er på sigt ikke en holdbar løsning, hvorfor formanden også udtrykte sin ærgrelse 
over, at borgmesteren ikke kunne deltage i Køge-Fondens store årlige bestyrelsesmøde  
tilbage i marts. 
 
Magasinforholdene er endnu ikke bragt i orden. Arkivalierne opbevares fortsat sikkert og på  
betryggende vis udenbys, men ambitionen er fortsat, at byens arkivalier skal opbevares 
inden for den gamle bys volde. 
 
Formanden oplyste glædeligt, at Køge-arkivernes støtteforeninger tæller mere end 600  
medlemmer og efterlyste flere arrangementer på tværs af foreningerne. Køge-Fonden  
forsøger at gøre sin indflydelse gældende mht. lokalplaner, bl.a. har arkitekt Karsten Vibild  
deltaget aktivt med læserbreve. Målet er at værne om bevaringsværdige bygninger, og  
dermed også selve byens udtryk. 
 
Arkivleder Birte Broch orienterede herefter om Byarkivets aktiviteter i 2015, hvor Byarkivet i  
januar flyttede til lokaler på Køge Museum. Birte Broch indledte med at takke Køge Byarkivs  
Venner for pengegaven og oplyste, at medlemmerne kan indløse billet til Køge Museum til en  
reduceret pris, kr. 55,00. 
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Arkivar Lars Kjær har været redaktør (med Birte Broch på sidelinjen) af årets udgivelse af  
Køge-Studier 2014, som omhandlede 100 året for kvinders valgret ved ændringen af  
Grundloven i 1915. Birte Broch takkede Lars Kjær for det fine samarbejde. I forbindelse med  
emnet for Køge-Studier havde Byarkivet fået Byrådets kvindelige medlemmer til at stille op til  
et gruppefoto, som blev anvendt i presseomtalen af udgivelsen. 
 
I 2015 udkom 7. bind af ”Hit med Historien”, og arbejdet med bind 8, som omhandler Køge i  
perioden 1973-1989, er allerede i gang. I forbindelse med Kyndelmisse afholdt Køge  
Byarkiv og Køge Museum et fælles arrangement og havde omkring 1.300 besøgende, og  
ligeledes i forbindelse med historiefestivalen ”Golden Days” i september blev afholdt et fælles  
arrangement med emnet ”Hæng kulturarven til tørre”. 
 
Byarkivet leverer særligt mange billeder til pressen, men også plankeværket ved gangen  
mellem stationen og Jernbanegade, er blevet beriget med billeder af den gamle Køge Station  
fra Byarkivets samling. 
 
Køge Byhistoriske Arkiv er til stadighed meget aktiv på de sociale medier og havde i 2015  
omkring 109.000 besøgende på hjemmesiden, og ca. 40.000 besøgende på de tilknyttede  
hjemmesider, dvs. i alt 150.000 besøgende. Det er mange borgere, Byarkivet når ud til via de  
sociale medier. 
 
Birte Broch oplyste, at man vil opsætte skilte i museumshaven med information om, hvad  
der er i haven og hvilke bygninger/institutioner, haven er omgivet af. Byarkivet har igen i år  
modtaget mange indleveringer, bl.a. forhandlingsprotokoller fra tillidsmanden på Codan  
Gummi, billeder af Teaterbygningen fra perioden 1947-1957, materiale om urmager Leif  
Jørgensens virksomhed i Nørregade, nodesamling anvendt af Clara Christensen, som på  
klaver akkompagnerede stumfilmene i biografen i 1930’erne, billeder fra Køge Kommune,  
billeder fra byjubilæet i 1988 og ikke mindst fra Kjøge Mini-By, som Byarkivet har et løbende  
godt samarbejde med. I forbindelse med, at Byarkivet havde en praktikant i efteråret, er alle  
Brogades bygninger og gårde blevet gennemfotograferet. 
 
Afslutningsvis takkede Birte Broch Byarkivets frivillige og ansatte for godt samarbejde, Køge  
Kommune for tilskud, og ikke mindst Køge-Fonden, der med sit bidrag er med til at sikre,  
at Byarkivets arbejde kan bibeholde sit høje niveau og gode kvalitet. 
 

11) Eventuelt 
  Der var ingen punkter. 
 

 
 
 
 
 
    
 


