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Referat af generalforsamling 
onsdag den 23. april 2014 

 
 
1) Valg af dirigent 
     Ole Nybjerg blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen  
     for lovligt varslet. 
 
2) Formandens beretning 
    Formand Ole Struer fortalte om foreningens aktiviteter i det forløbne år, som i foråret 2013  

blev indledt med foredrag af H.C. Nielsen, der fortalte om sit virke som spion under Den  
Kolde Krig. I april blev generalforsamlingen afholdt, hvor Birte Broch efterfølgende viste  
gamle film fra Køge. Arkitekt Poul Jorsal var i maj guide på en byvandring i kvarteret omkring  
Pedersvej, og i juni deltog Køge Byarkivs Venner i Foreningernes Dag i Museumshaven.  
Der blev ikke afholdt sommerudflugt i 2013, hvortil formanden nævnte, at sommerudflugten i  
2014 i samarbejde med Køge Museums Venner foreløbig er planlagt til september.  
 
I august gentog Ole Søndergaard successen med vandring langs hytterne i Strandskoven, og  
efterfølgende var der spisning på det nu tidligere Hotel Hvide Hus. I samarbejde med 
Lokalhistorisk Forening for Herfølge-Sædder Sogne og Skovbo Lokalhistoriske Forening var 
der i september arrangeret en kulturhistorisk vandring på Køge Ås. Køge Byarkivs Venner 
tilstræber samarbejde med kommunens andre lokalarkiver om lignende arrangementer. 
Sæsonen blev afsluttet i oktober, hvor Henning Bjørn Larsen holdt foredrag om jødernes flugt 
under 2. verdenskrig. 
 
Formanden fortalte, at bestyrelsen løbende har drøftet, hvordan Køge Byarkivs Venner kan  
tiltrække nye medlemmer, da der i de seneste år har været en løbende nedgang i antallet af  
medlemmer. Formanden afsluttede sin beretning med at takke Birte Broch og bestyrelsen for  
samarbejdet samt for brug af lokale på Byarkivet til foreningens bestyrelsesmøder.  
Formandens beretning blev herefter godkendt. 

  
3) Regnskab for Køge Byarkivs Venner 

Kasserer Marianne Iversen gennemgik regnskabet for 2013. Årets resultat blev kr. 238,00  
mod underskuddet i 2012 på kr. 2.798,20. Til orientering har Køge Byarkivs Venner ikke  
modtaget tilskud fra Køge Kommune siden 2010. Foreningens hovedformål er at støtte Køge  
Byhistoriske Arkiv og gaven var i 2013 på kr. 12.500,00. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
 
 
 

  



4) Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet er uændret kr. 175,00 for et enkeltmedlem og kr. 225,00 for par. Der var i     
forbindelse med fremlæggelse af regnskabet forslag fra Kirsten Ellermann om, at  
kontingentet blev forhøjet. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget.  

 
5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
    Lars Kjær og Ole Struer 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 
    Bestyrelsen har indstillet Marianne Iversen, hvilket generalforsamlingen tog til efterretning. 
 
9) Indkomne forslag 
    Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 

10) Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år 
Formand for Køge-Fonden, Søren Matthiesen, fortalte om arbejdet i det forløbne år og  
nævnte indledningsvis, at der har været udskiftning i bestyrelsen. Ifølge vedtægterne er 2  
pladser i bestyrelsen reserveret til medlemmer af Køge Byråd, og som følge af  
kommunalvalget i november 2013 er tidligere borgmester Marie Stærke og Hans Erik Jensen  
udtrådt af bestyrelsen, og borgmester Flemming Christensen og Dora Olsen er indtrådt.  
Marianne Iversen er indtrådt i bestyrelsen som repræsentant for Køge Byarkivs Venner. 
 
Arbejdet har i det forløbne år primært været koncentreret omkring at finde nye egnede lokaler  
til Køge Byhistoriske Arkiv, hvor der også skal være plads til arkivalierne, som i flere år har  
været opbevaret på fjernarkiv. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der har gjort et stort  
og ihærdigt arbejde med at finde nye egnede lokaler. Der er med Køge Kommune opnået  
enighed om en fremtidig placering, og der er bevilliget øget tilskud til flytningen. Fonden er  
kommet langt med lejekontrakten. Det overordnede mål har været, at få arkivalierne  
opbevaret i Køge og sikre Køge Byhistoriske Arkiv en placering inden i den gamle  
middelalderby. 
 
Køge-Fonden modtager som de forrige år ingen ansøgninger, hvilket primært skyldes den  
lave rente, som der kan optages lån til. Køge-Fonden har et godt samarbejde med Køge  
Kommune, der støtter driften af Køge Byhistoriske Arkiv og har ydet ekstra støtte i  
forbindelse med opbevaring af arkivalierne. Samtidig henvender Køge Kommune sig også til  
Køge Byhistoriske Arkiv med forskellige opgaver og kommunen modtager altid god og  
velvillig hjælp.  

 
Arkivleder Birte Broch indledte sin beretning med at takke for pengegaven fra Køge Byarkivs  
Venner, der er anvendt til digitalisering af arkivalier, og takkede Køge-Fonden for aldrig  
svigtende opbakning. I det forløbne år har Køge Byhistoriske Arkiv traditionen tro deltaget i  
markeringen af Kyndelmisse. Byarkivet arbejder innovativt med de tekniske og digitale  
muligheder der er, og dele af byens historie kan læses på gaden, på hjemmesiden, i  
byrummet og via apps til mobiltelefoner. Arbejdet med digitalisering af spole- og  
kassettebånd er nu tilendebragt. 
 
 



 
Byarkivet deltager i et EU-støttet projekt med Hässleholm Kommune med formidling af   
dansk-svensk historie i 1600-tallet. I arbejdet med ”Hit med Historien” er man kommet til  
bind 7, der skal handle om Køge i 1960’erne. I 2013 udkom 6. bind af ”Hit med Historien”   
omhandlende Køge i Middelalderen. Projektet ”Hit med Historien” er et samarbejde mellem  
arkiv, bibliotek og skole.  
 
I forbindelse med Køges Byjubilæum i 2013 udarbejdede Byarkivet en temaudstilling, der  
blev vist på skærme i forskellige butikker i byen. Endvidere har Byarkivet skrevet taler  
henførende til hvert af de seneste 7 århundreder. Talerne blev læst op af en repræsentant fra  
hvert parti i Byrådet. Byarkivet deltog i historiefestivalen Golden Days og vil ligeledes deltage  
i 2014. I forbindelse med C.F. Petersen & Søn/XL Bygs 175 års jubilæum har Birte Broch  
været medforfatter på et jubilæumsskrift. Skriftet blev uddelt til mere end 36.000 husstande,  
men det er ikke første gang, at Køge Byhistoriske Arkiv har formidlet til et stort antal  
modtagere. 
 
Til stor glæde udkom Køge-Studier for 25. gang og fejrede jubilæum med et meget fint skrift.  
I løbet af året er der modtaget arkivalier fra bl.a. Det Danske Spejderkorps, Køge kor, Køge  
Cricket Klub, Køge Skoleorkester, Foreningen Norden, Kosan Gas og Køge Bugt  
Erhvervscenter. Der er også modtaget film, bl.a. fra en familie, og fotografier. Udover  
deltagelse i de mange forskellige projekter besvarer Køge Byhistoriske Arkiv også mange  
forespørgsler, hvilket primært sker pr. e-mail. Der henvises til yderligere læsning i  
årsberetningen i Køge Studier. Afslutningsvis rettede Birte Broch en tak til Køge-Fonden,  
arkivernes medarbejdere, Køge Byarkivs Venner og Køge Kommune. 

 
 11) Eventuelt 

   Der var ingen punkter. 
 
 
    
 


