
  
       
      
   

 

Referat af generalforsamling 
i Køge-Fondens Venner den 12. april 2011 

 
 
1)   Valg af dirigent 

Erik Gøbel blev valgt som dirigent, der herefter konstaterede generalforsamlingen for lovligt 
varslet i henhold til vedtægterne.  

 
2)   Formandens beretning   

Formanden redegjorde for foreningens aktiviteter i det forløbne år, der blev indledt med  
foredrag af tidligere amtsborgmester Kristian Ebbensgaard, der fortalte om sit liv i Køge. 
I foråret holdt arkitekt Karsten Vibild foredrag om Køges topografiske udvikling med særlig  
vægt på årene efter 2. verdenskrig. Den årlige generalforsamling blev afholdt i april med  
efterfølgende foredrag af arkivar Lars Kjær, der introducerede de mange muligheder på  
Byarkivets hjemmeside.  
 
Sommerudflugten gik i 2010 til Gl. Kjøgegaard, hvor P.F. Collet viste rundt og  
fortalte deltagerne om Gl. Kjøgegaard. Den efterfølgende frokost blev indtaget i  
Rhododendronparken.  
 
I september afholdt journalist Poul Jørgensen foredrag om den nu nedlagte Køge Bugt  
Presseklub bistået af Fritz Mortensen og Judith Thomasen. Ved samme lejlighed blev  
Presseklubbens arkiv overdraget til Køge Byhistoriske Arkiv. Efterårets andet arrangement  
var filmforevisning om Køge Boldklubs tur til Østen i 1954, optaget af nu afdøde optiker  
Holger Dik.  
 
Køge-Fondens Venner har 237 personlige medlemmer. Antallet af medlemmer er dog svagt  
nedadgående og formanden opfordrede  generalforsamlingen til at oplyse og udbrede  
kendskabet til foreningen. Formanden afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for  
samarbejdet i det forløbne år, Glen Sarka for sin indsats som revisor og Birte Broch for sin  
deltagelse i bestyrelsesmøderne samt for at stille lokaler til rådighed for bestyrelsens  
møder. 
 
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.      

 
 
 

  KØGE-FONDENS VENNER 
       Køge Byhistoriske Arkiv 
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5)   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer       
Marianne Iversen, Jørgen Poulsen og Vibeke Krogsgaard 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. 
 

9)   Indkomne forslag     
Bestyrelsen stillede forslag om ændring af foreningens navn fra ”Køge-Fondens Venner” til  
”Køge Byarkivs Venner” for tydeligere at præcisere foreningens formål; at fungere som  
støtteforening til Køge Byhistoriske Arkiv. Imidlertid var generalforsamlingen ikke  
beslutningsdygtig, hvorfor der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling onsdag  
den 25. maj 2011 kl. 17.00 på Køge Byhistoriske Arkiv.    
 
Efter dialog med generalforsamlingen bliver forslaget som følger:  
 
§ 1. Foreningen, hvis navn er ”Køge-Fondens Venner”, er stiftet d. 4. december 1943.  
       Foreningens hjemsted er Køge Kommune. 
 
ændres til:   
 
§ 1. Foreningen, hvis navn er ”Køge Byarkivs Venner”, er en videreførelse af foreningen  
       ”Køge-Fondens Venner”, der er stiftet d. 4. december 1943. Foreningens hjemsted er  
        Køge Kommune. 
 

10) Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år 
Arkivleder Birte Broch indledte med at takke Køge-Fondens Venner for gaven på kr.  
25.000,00, der er blevet anvendt til digitalisering af gamle båndoptagelser med henblik på,  
at bevare disse for eftertiden. Efterhånden er en stor del af Byarkivets båndoptagelser  
blevet digitaliseret; det gælder alle kassettebånd, mens spolebånd fortsat mangler at blive  
digitaliseret. 
 
Køge-Fonden kunne i januar 2011 fejre sit 75 års jubilæum, hvilket blev markeret ved  
omtale i dagspressen. Køge-Fonden driver Køge Byhistoriske Arkiv, men med tilskud fra  
Køge Kommune. I den forbindelse glæder Køge-Fonden sig over, at Byarkivet har bibeholdt  
og fået fremskrevet sit tilskud fra Køge Kommune og håber ligeledes at få opfyldt sit tilskud i  
2012. Det er fortsat et stort ønske, at få etableret et nyt magasin i forbindelse med  
Byarkivets adresse i Vestergade. Fjernarkivet gør fremskaffelse af arkivalier besværligt for  
både personale som gæster, ligesom fragten tærer på arkivaliernes tilstand. 
 
I årets løb har Byarkivet modtaget materiale fra bl.a. fra arkitekt Uffe Pedersen og fra  
Arkitekterne i Vestergade. Byarkivet råder efterhånden over en flot samling fra byens  
arkitekter, bl.a. fra Otto Langballe, Åge Madsen, Laurids Jensen og Karsten Vibild. Der  
udover er der modtaget materiale fra bl.a. Klub Vi, Codan Gummi, Køge-revyen, boet efter  
Holger Dik omhandlende bl.a. Køge Boldklub, vinterbaderne fra Søndre Mole, Køge Bugt  
Presseklub og murermester Ludvig Larsen. 



 
 
Byarkivets igangværende projekter omfatter bl.a. ”Kulturjagt Køge Bugt” (se   
www.kulturjagtkoegebugt.dk) og ”Hit med Historien”, hvor der er udgivet 4 bøger. Næste  
bog i serien handler om renæssancen og udkommer i juni. Dertil kommer arbejdet med  
”Køge-Studier” samt udarbejdelse af historiske fortællinger på en rute med betonsteler fra  
byen til havnen for Køge Kyst. 
 
Birte Broch afsluttede med at takke Køge Kommune og Køge-Fonden for godt samarbejde  
og økonomisk støtte samt Køge-Fondens Venner for opmærksomheden i forbindelse med  
sit 25 års jubilæum i efteråret 2010. 
 
11) Eventuelt 
Der var ingen punkter. 
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