
 
 
 

Referat af generalforsamling 
i Køge-Fondens Venner den 24. april 2008 

 
  
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 fortalte om aktiviteterne i det forløbne år, der blev indledt med foredrag  
af afgåede politimester Kaj Petersen. Foreningens generalforsamling blev afholdt i april,  
mens sommerudflugten til Rådvad fandt sted i maj. Eric Lerdrup-Bourgois holdt i august  
foredrag om Træskoslaget set i et større europæisk perspektiv, mens Birte Broch senere på  
sæsonen viste Codan-film, hvilket blev et særdeles stort tilløbsstykke. Formanden fortalte, at  
Lars Kjær optager foredragene således, at foredragene altid kan høres på Byarkivets  
hjemmeside.  
Formanden oplyste, at Køge-Fondens Venner har ca. 170 medlemmer og takkede  
afslutningsvis Henrik Klockmann, der ikke havde ønsket genvalg, for sin indsats i bestyrelsen 
og Birte Broch, for at stille lokaler til rådighed for bestyrelsesmøderne. 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 
3. Regnskab for Køge-Fondens Venner 
Kasserer Marianne Iversen gennemgik foreningens regnskab.  
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent 
Generalforsamlingen besluttede, at foreningen ikke længere skal abonnere på tidsskriftet “By  
& Land” p.g.a. den forholdsmæssige store abonnementsforhøjelse hos Landsforeningen for 
Bygnings-og Landskabskultur. Kontingentet til Køge-Fondens Venner er uændret. 
 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Ole Struer og Lars Kjær blev genvalgt 
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6. Valg af bestyrelsessuppleanter 
Preen Andersen blev genvalgt og Inge Feigh valgt som ny suppleant. 
   
7. Valg af revisor 
Glen Sarka blev genvalgt. 
 
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 
På vegne af Køge-Fondens formand, Poul-Henning Jensen, berettede Karsten Vibild om  
det forløbne år. Karsten Vibild orienterede om, at året havde været præget af  
kommunesammenlægningen mellem Køge og Skovbo og dermed sammenlægningen af  
lokalarkiverne i den ny kommune. Der ud over havde året været præget af flytningen af  
Køge Byhistoriske Arkiv fra Torvet til Vestergade, der nu er vel overstået. Lokalarkivet for  
Herfølge har ligeledes fået nye fine lokaler i forbindelse med Herfølge Bibliotek, mens  
Skovbo Lokalarkiv i Nr. Dalby er under istandsættelse. 
 
Karsten Vibild fortalte, at der ikke er nogen bevaringssager i øjeblikket, men Køge-Fonden 
har rettet henvendelse til kommunen vedrørende lokalplan for Sønderkøge/Sdr. Allé. Køge- 
Fonden arbejder fortsat på, at nå ud i landzonerne med hensyn til bevaringsværdige  
bygninger udenfor byzonerne samtidig med, at kommunen nu dækker et større område.  
Desuden har Køge-Fonden rettet henvendelse til Køge Kommune, da man foreslår at  
genoprette Køge-Fondens Lånefond.  
I forbindelse med nedlæggelse af amterne blev amternes Kulturmiljøråd nedlagt. Køge-
Fonden har i den anledning skrevet til kommunen i november 2007 med forslag/opfordring til, 
at der nedsættes en form for kulturmiljøråd gældende for kommunen. Et sådant udvalg bør 
have en lignende funktion som det tidligere kulturråd. Der er dog endnu ikke kommet nogen  
tilbagemelding fra Køge Kommune. 
 
Køge-Fonden arbejder videre med løsningen omkring opbevaring af Byarkivets arkivalier,  
da det på sigt er uholdbart, at arkivalierne transporteres frem og tilbage mellem Torvet  
og Vestergade. Der er netop sendt projektforslag til Køge Kommune omkring bygning af et  
magasin i tilknytning til Byarkivets nye lokaler. 
 
Arkivleder Birte Broch fortalte herefter om det forløbne år på Byarkivet, der især havde  
koncentreret sig om den ny struktur af arkiverne og flytning af Byarkivet fra Torvet til  
Vestergade. Birte Broch fortalte, at der er oprettet et medarbejderforum, hvor samtlige  
medarbejdere i kommunen - lønnede som frivillige - mødes 2 gange årligt. 
Byarkivet arbejder fortsat med historieskolen Clio, hvor Lars Kjær er primus motor. Efter 2  
års prøvetid er historieskolen til stor glæde blevet godkendt som en permanent ordning af 
Køge Kommune. Der arbejdes fortsat med “Hit med Historien”, hvor næste bind skal skrives 



af Birte Broch. Efter de store arbejdskrævende opgaver med henholdsvis flytning og 
sammenlægning af kommunens arkiver, er dette arbejde så småt begyndt. Byarkivets årlige 
udgivelse, Køge-Studier, udkommer efter planen efter sommerferien.  
 
Byarkivet har deltaget i fejringen af 200-året for Træskoslaget, bl.a. med en udstilling, og  
Har været repræsenteret i en gruppe, der var nedsat med henblik på bevaringsværdige 
bygninger på Sønder Havn, hvor Birte Broch og Karsten Vibild deltog. Der ud over er 
Byarkviet med i en arbejdsgruppe med henblik på en kulturplan for børn. Birte Broch 
repræsenterer arkiverne i den pågældende arbejdsgruppe. 
 
I 2008 er det 100 år siden, at Theilgaard grundlagde Codan Gummi. I den forbindelse  
har Byarkivet haft besøg af repræsentanter fra familien, hvilket havde været et meget givtigt  
og spændende besøg. Ved Kyndelmisse holdt tidligere chefredaktør ved Ekstra-Bladet,  
Sven Ove Gade, foredrag om Flemming Juncker.  
 
I det daglige virke på Byarkivet arbejder Vagn Gulbrandsen fortsat med Køge Databasen,  
og begivenheder i årene 1955-1956 er indlæst, mens Ole Søndergaard fortsætter sit  
mangeårige arbejde med at indskrive folketællingerne. Esther Hald havde valgt at gå på  
efterløn i 2007, men fortsætter som frivillig. Byarkivet har af Køge-Fonden fået bevilliget en 
halvtidsstilling og Kirsten Søndergaard Nielsen er blevet ansat som ny medarbejder. Der ud 
over har Byarkivet fået 2 nye frivillige medarbejdere; Jørgen Poulsen og Susan Hansen. 
 
Byarkivet har i årets løb fået indleveret materiale fra Odd-Fellow-logen, installatør Ove  
Olsen, tidligere politimester Cornelius Larsen, arkitekt Åge Madsen samt et storT arkiv fra  
Bedriftssundhedstjenesten. Med henblik på fotografier er der fra Helga Theilgaard  
indleveret en stor mængde negativer fra Codan Gummi, klassebilleder fra Køge  
Gymnasium, en film fra C.F. Petersen samt en stor mængde billeder fra Dagbladets  
Fotograf, Elmer Madsen. 
Afslutningsvis sendte Birte Broch en stor tak til Køge Kommune, Køge-Fonden og Køge- 
Fondens Venner for økonomisk støtte. 
 
11. Eventuelt 
Der blev rejst spørgsmål fra salen med henblik på, hvorvidt Køge-Fonden har foretaget tiltag 
med henblik på “Torvebyen”. Arkitekt Karsten Vibild oplyste, at det havde Køge-Fonden ikke. 
Karsten Vibild er fremkommet med sin egen indsigelse til “Torvebyen”.  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
 


