
  
       
      
   

 

Referat af generalforsamling 
i Køge-Fondens Venner den 23. april 2009 

 
 
 
 
1)   Valg af dirigent 

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

 
2)   Formandens beretning   

Formand Ole Struer redegjorde i sin beretning for foreningens aktiviteter i det forløbne år,  
hvor der var blevet afholdt fire foredrag, generalforsamling samt den årlige sommerudflugt.  
Køge-Fondens Venner kunne i 2008 fejre 65 års jubilæum, hvilket blev omtalt i de lokale  
medier.  
Formanden fortalte, at der er blevet nedsat et samarbejdsudvalg bestående af  
repræsentanter fra de 3 lokalhistoriske foreninger i Køge Kommune. Hensigten er, at skabe  
et samarbejde og bl.a. koordinere aktiviteterne og tilbyde medlemmerne at deltage i de  
respektives foreningers foredrag og udflugter. Jørgen Poulsen og Ole Struer repræsenterer  
Køge-Fondens Venner i samarbejdsudvalget. 
Afslutningsvis oplyste formanden, at foreningen har et stabilt medlemstal på ca. 170 og  
takkede bestyrelsen for samarbejdet og Byarkivet for brug af lokale i det forløbne år. 
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.      
 
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 og har efterfølgende modtaget valget. 
    
8)   Evt. indstilling til Køge-Fondens bestyrelse      

Der er p.t. ingen ledige pladser. 
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9)   Indkomne forslag     
Der var ikke modtaget nogen forslag.     

 
10) Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år 

Arkivleder Birte Broch orienterede om arbejdet i Køge-Fonden på formanden Poul Henning  
Jensens vegne, da han var forhindret i at deltage. Birte Broch oplyste, at der stort set ikke 
har været nogen ansøgninger om tilskud til bygningsbevaring, hvilket tilskrives senere års 
gunstige lånemuligheder andre steder. Køge-Fonden har i det forløbne år bl.a. arbejdet  
med rammerne for Byarkivet, hvor det primære problem er fjernarkivet på Køge Torv. Køge- 
Fonden har i 2008 søgt Køge Kommune om bevilling til bygning af et magasin i tilknytning til  
arkivets lokaler, hvilket ikke blev bevilliget. Der er søgt om bevilling igen i 2009.  
Der er planer om et samlet foreningshus i det gamle rådhus i Borup, hvor Skovbo Arkiv  
gerne vil flytte ind og samtidig få bedre opbevaringsforhold til arkivalierne.  
Birte Broch fortalte, at Køge-Fondens bestyrelse har fået et nyt medlem fra Køge Museum,  
museumsdirektør Flemming Rieck. Hun sluttede af med at takke Køge Kommune for  
økonomisk støtte, Køge-Fondens Venner for gave samt de ansatte og mange frivillige  
medarbejdere. 
 
Birte Broch berettede herefter om arbejdet på Byarkivet. Arkiverne i Køge Kommune har  
fået et nyt fælles logo, der symboliserer Køge Å i fire selvstændige strømme, og en fælles  
hjemmeside; www.koegearkiv.dk, sammen med historieskolen Clio. Historieskolen Clio er i  
2008 blevet en permanent ordning og har i det forløbne år ydet et stort bidrag til Køge  
Skolevæsens 200 års jubilæum.  
Generelt arbejder Byarkivet meget med historieformidling til børn og unge. Grundlovsdag  
præsenteres endnu en udgave af ”Hit med Historien” skrevet af Birte Broch især henvendt  
til børn og unge, endvidere deltages der i et nyt projekt; ”Kulturjagt Køge Bugt”, der er et  
samarbejde mellem kommunerne Greve, Solrød, Stevns og Køge med fokus på de  
deltagende kommuners særlige kulturmiljøer. Dette projekt henvender sig primært til  
skolerne. Med henblik på den digitale formidling arbejder Vagn Gulbrandsen videre med  
Køge Databasen på hjemmesiden og Ole Søndergaard arbejder fortsat med  
folketællingerne. 
Byarkivet har modtaget mange og flere større indkomster, bl.a. fra Codan Gummi, Køge  
Borger- og Håndværkerforening, Socialdemokratiet og mange fotos. Birte Broch afsluttede  
med, at rette en stor tak til Køge Kommune, Køge-Fonden, Køge-Fondens Venner og alle  
Byarkivets medarbejdere. 
 

11) Eventuelt 
Umiddelbart efter formandens beretning blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt man som  
medlem af Køge-Fondens Venner kunne få et medlemskort, der kunne fremvises ved  
besøg på Køge Museum. Dette har tidligere været drøftet med Køge Museum; hvorvidt  
museet i billetsalget ønskede en medlemsliste fra Køge-Fondens Venner. Bestyrelsen vil 
overveje spørgsmålet på ny.  
Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt tidligere fremvist Codan-film kunne købes. Arkivleder  
Birte Broch oplyste, at filmen kan lånes på Byarkivet.      

 


