
  
       
      
   
 
 

 

Referat af generalforsamling i Køge-Fondens Venner den 12. april 2005 
 
 
 
1) Valg af dirigent 

Formand Ole Struer bød velkommen til årets generalforsamling og foreslog Erik Gøbel som dirigent, hvilket en  
enstemmig forsamling stemte for. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen for lovligt varslet i  
henhold til foreningens vedtægter. 

 
2)  Formandens beretning 

Formanden fortalte om aktiviteterne i det forløbne år, hvor foredragsrækken blev indledt i marts 2004 med  
foredraget ”I Niels Juels Fodspor” af Palle Nielsen. Foredraget blev afholdt i Marineforeningens lokaler med  
deltagelse af både medlemmer fra Køge-Fondens Venner og Marineforeningen.  
Generalforsamlingen afholdtes i april, hvor Henrik Klockmann blev valgt som bestyrelsesmedlem og Marianne  
Iversen som suppleant.  
Sommerudflugten gik i juni til Svanholm Gods, hvor der bor ca. 130 personer, som i fællesskab driver   
økologisk landbrug.  
I oktober omhandlede foredraget Den katolske Kirke i Køge, hvor foredraget ligeledes blev afholdt. I  
november viste Birte Broch Køgefilmen ”Købstaden”, hvor kusken Henry Andersen viser rundt i Køge. Der har  
været god tilslutning til foredragene, og formanden takkede medlemmerne for deres opbakning samt  
bestyrelsen for samarbejdet. En særlig tak lød til Birte Broch, idet Køge Byhistoriske Arkiv stiller lokale til  
rådighed for foreningens møder og når udsendelserne til medlemmerne skal pakkes og postes. Afslutningsvis  
takkede formanden kasserer Esther Hald for arbejdet i bestyrelsen, idet Esther Hald har meddelt, at hun  
ønsker at træde ud af bestyrelsen. Ligeledes takkede formanden Britta Kollerup, som ikke har ønsket at  
genopstille som suppleant. 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 

 
3)  Regnskab for Køge-Fondens Venner 

Kasserer Esther Hald orienterede om, at foreningen p.t. har 251 medlemmer fordelt på 190 medlemskaber.  
Med henblik på regnskabet nævnte kassereren, at kontingentindtægterne for 2004 var på kr. 28.555,00 mod  
kr. 24.800,00 i 2003. Registrering af to personer tilhørende et medlemskab vil i 2005 afstedkomme, at  
foreningen vil modtage et større aktivitetstilskud fra Køge Kommune i forhold til de tidligere år. Køge-Fondens  
Venner havde sidste regnskabsår ikke råd til at give Køge Byhistoriske Arkiv en gave, hvorfor det blev 
besluttet, under henvisning til overskuddet for 2004, at forære Byarkivet en større gave i år.  
Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen. 

 
4)  Fastsættelse af kontingent 

Formanden foreslog, at kontingentet fremover reguleres og afrundes i henhold til den almindelige  
pristalsregulering. Dette var der tilslutning til. 

 
5)  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

Anne Rasmussen og Vibeke Krogsgaard blev genvalgt. Esther Hald havde meddelt, at hun ikke ønskede at  
genopstille. Marianne Iversen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

 
6)  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

Esther Hald og Preen Andersen blev valgt som suppleanter. Britta Kollerup ønskede ikke at genopstille. 
 
7)  Valg af revisor 

Revisor Sv. Tage Frederiksen blev genvalgt. 
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8)  Evt. indstilling af medlem til Køge-Fondens bestyrelse 
Der skal p.t. ikke indstilles medlemmer til Køge-Fondens Bestyrelse. 

 
9)    Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 
10) Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år 

Formand for Køge-Fonden, Poul-Henning Jensen, takkede for gaven fra Køge-Fondens Venner.  
Forretningsudvalget har i det forløbne år afholdt 5 møder. Sagerne har ikke været af en art, der krævede  
mere end det sædvanlige årlige møde i den samlede bestyrelse. Fondens løbende formuepleje forvaltes af  
forretningsudvalget bistået af Ole Nybjerg og fondens revisor. 
 
Den kommende kommunalreform vil få betydning for Køge Byhistoriske Arkiv. Birte Broch er af Køge  
Kommune blevet bedt om at være projektleder på konsulentbasis på et projekt, der skal kortlægge  
problematikken vedrørende de kommunale arkiver i de gamle kommuner og den nye større kommune. 
 
Mette Henriksen fratrådte sin stilling på Byarkivet tidligere på året, da hun havde fået nyt job som leder af  
Gentofte Lokalarkiv. Lars Kjær er herefter blevet ansat som arkivar på Køge Byhistoriske Arkiv. Formanden  
fortalte, at det er planen, at Lars Kjær vil få flere ugentlige timer, når Birte Broch skal anvende noget af sin tid  
på den nye opgave for Køge Kommune. 
Formanden og Birte Broch har deltaget i relevante budgetmøder inden for kulturområdet. Formanden var  
meget taknemmelig over, at Byarkivets budget for 2005 var blevet fremskrevet af Køge Kommune. 
 
Bevaringsarbejdet 
Formand Poul-Henning Jensen fortalte herefter om bevaringsarbejdet, idet Karsten Vibild efter general-  
forsamlingen skulle holde foredrag. Lånesagerne i det forløbne år har drejet sig om Vasebæk Mejeri samt en  
ejendom på Byledet i Lellinge. Derudover var der givet tilsagn mht. vinduesudskiftning i en ejendom i  
Nyportstræde. Der var modtaget en ansøgning vedrørende renovering af en ejendom på Ølbyvej. Imidlertid  
yder Køge-Fonden ikke lån mht. renovering, men har givet tilsagn med henblik på udskiftning af vinduer. 
 
Byarkivet 
Herefter fik arkivleder Birte Broch ordet og indledte med at takke for gaven fra Køge-Fondens Venner – et  
digitalt kamera. 
Byarkivet fortsætter samarbejdet omkring ”Hit med Historien” med bibliotekerne og skolerne. Næste bind  
omhandler Køge i perioden 1700-1850 og skrives af Claus Buttenschøn. Udgivelsen sker med tilskud fra Køge  
Kommunes Kultur- og Børneudvalg, og ”Hit med Historien 4” forventes at blive udgivet sidst på året. 
I løbet af 2004 har Byarkivet hjulpet Køge Kommune med at udfærdige et Memory-spil om Køge, som af Køge  
Kommune anvendes som gave. Af bestillingsarbejder har Byarkivet for Køge Bibliotek skrevet et hæfte om  
ejendommen Kirkestræde 20 og for Nordea om ejendommen Torvet 9. 
Ved Kyndelmisse var der arrangeret vandringer i byens kældre samt adgang til bunkeren ved Tøxens Skole. 
Ole Søndergaard fortsætter sit flittige arbejde med at taste folketællinger og er nu nået til året 1890.  
Plancheudstillingen ved indgangen til Byarkivet har i årets løb omhandlet Køge Bryggeri, royale besøg i Køge, 
karneval, herregårde og i øjeblikket omhandler udstillingen de tidligere kommunalreformer.  
Af indleveringer har Byarkivet modtaget Karsten Vibilds arkiv med kort og tegninger og glæder sig over, at 
have et samlet arkiv over flere Køge arkitekter, da man i forvejen har materiale fra Laurids Jensen, Otto 
Langballe og Åge Madsen. Derudover har Byarkivet modtaget billeder og scrapbøger om Carl. W. Jensen og 
Weber Jensens bådværft. Fra Codan Gummi har man modtaget gamle film, som skal overspilles til DVD, bl.a. 
en film omhandlende produktionen, og fra Kvindeligt Arbejder Forbund er arkivet tilbage fra 1915 indleveret. 
Birte Broch henviste til, at medlemmerne kan læse yderligere i årsberetningen i næste udgave af Køge-
Studier. 
Afslutningsvis fortalte Birte Broch, at Lars Kjær er blevet ansat efter Mette Henriksens jobskifte. Udover 
Byarkivets fastansatte medarbejdere er der 9 frivillige medarbejdere på arkivet, og Birte Broch takkede 
samtlige medarbejdere på Byarkivet for godt samarbejde i det forløbne år. Samtidig blev der rettet en stor tak 
til Køge Kommune og Køge-Fonden for økonomisk støtte. 

 
11) Eventuelt 

Der var ingen punkter. 
 


