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Referat af generalforsamling i Køge-Fondens Venner den 4. april 2006
1) Valg af dirigent
Formand Ole Struer bød velkommen til årets generalforsamling. Ole Nybjerg blev
enstemmigt valgt som dirigent, hvorefter dirigenten konstaterede generalforsamlingen for
lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter
2) Formandens beretning
Formanden fortalte, at sæsonen 2005 blev indledt med foredraget ”Ung lærer i 50’erne” af
Jens Hauge, der berettede om bl.a. de daværende boligproblemer i Køge, skolevæsenet
m.v. Til foredraget, som var velbesøgt, var flere af Jens Hauge’s tidligere elever mødt op.
I april blev foreningens årlige generalforsamling afholdt, hvor arkitekt Karsten Vibild
efterfølgende holdt foredrag om sit virke i Køge.
Den årlige sommerudflugt gik i august til godset Broksø. Sandwich blev spist i fint
sensommervejr, og den efterfølgende rundvisning i hovedhuset blev ledsaget af en meget
personlig beskrivelse af, hvorledes betingelserne er for at drive et mindre gods i dag.
Sæsonen blev afsluttet med en rundtur i Køge Kirke ledsaget af sognepræst Jan Basie med
efterfølgende samling i Sognegården.
Formanden oplyste, at Køge-Fondens Venner fortsat har et stabilt antal medlemmer på ca,
190.
Esther Hald havde meddelt bestyrelsen, at hun efter flere års deltagelse i bestyrelsen, først
som bestyrelsesmedlem siden som suppleant, ikke ønskede at genopstille. Formanden
takkede i den forbindelse Esther Hald for sit mangeårige engagerede arbejde i foreningens
bestyrelse.
Afslutningsvis mindede formanden om sommerudflugten den 21. maj, som i år afholdes på
en søndag.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
3) Regnskab for Køge-Fondens Venner
Kasserer Marianne Iversen gennemgik foreningens regnskab for året 2005. Der var ingen
spørgsmål fra forsamlingen.
4) Fastsættelse af kontingent
Kasserer Marianne Iversen fremlagde bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse på kr.
50,00 for henholdsvis enkeltmedlemmer og dobbeltmedlemskaber. Forslaget blev vedtaget
5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Ole Struer blev genvalgt og Lars Kjær blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem. Henrik
Klockmann ønskede ikke at genopstille.
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Preen Andersen blev genvalgt og Henrik Klockmann valgt til ny suppleant. Esther Hald
ønskede ikke at genopstille.
7) Valg af revisor
Revisor Sv. Tage Frederiksen blev genvalgt
8) Evt. indstilling til Køge-Fondens bestyrelse
Der skal p.t. ikke indstilles medlemmer til Køge-Fondens bestyrelse. Anne Rasmussen
repræsenterer Køge-Fondens Venner i bestyrelsen.
9) Indkomne indslag
Der var modtaget nogen forslag.
10) Orientering om arbejdet i Køge-Fonden og Køge Byhistoriske Arkiv i det forløbne år
Formand Poul-Henning Jensen fortalte, at arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år især
havde koncentreret sig omkring kommunalreformen og spørgsmålet om, hvordan arkiverne i
Køge og Skovbo kommuner fremover skal organiseres. Der har været afholdt mange møder
med deltagelse af repræsentanter fra alle arkiverne. Resultatet blev, at man opnåede
fuldstændig enighed med hensyn til en fælles struktur og fælles ledelse, hvilken løsning
herefter blev indstillet til politikerne. Deltagerne har ønsket en slank organisation, hvor
Køge-Fonden er den overordnede enhed. Den administrative og faglige ledelse vil blive
varetaget af Køge Byhistoriske Arkiv. Hver enkelt af arkiverne; Køge, Herfølge, Højelse og
Skovbo vil stille med hver to medlemmer til bestyrelsen, ligesom der også vil være
erhvervsfolk repræsenteret i bestyrelsen. Med henblik på Forretningsudvalget vil det
enkelte arkiv være repræsenteret med et enkelt medlem. Den ny organisering betyder, at
der skal foretages nogle vedtægtsændringer i Køge-Fonden.
Hvad angår økonomien mht. driften af Køge Byhistoriske Arkiv har Køge-Fonden en opgave
der lyder på, at reducere Byarkivets omkostninger med ca. kr. 82.000,00 pga. mindre
tilskud. Den vanskelige opgave forsøger Poul-Henning Jensen og Birte Broch at løse på
bedste vis.
Bevaringsarbejdet
Formanden fortalte på vegne af Karsten Vibild, at 2005 havde været et stille år. Der var
givet tilsagn mht. vinduesudskiftning i en ejendom, men ejendommen blev efterfølgende
revet ned. Derudover har der været en sag mere omhandlende vinduesudskiftning.
Poul-Henning Jensen fortalte, at man generelt kan mærke, at mange indfrier deres
pantebreve. Fonden har således midler som blot venter på, at komme ud og arbejde.
Byarkivet
Arkivleder Birte Broch indledte med at fortælle om formidlingsprojektet ”Hit med Historien”,
hvor næste bind vil handle om Køge under industrialiseringen i årene 1850-1914. Projektet
sker i samarbejde med bibliotek, amtets skolevæsen og en skole i Køge. Projektet har
vundet interesse rundt om i landet ved sin metode, idet der til projektet er tilknyttet
børnekonsulenter. Hensigten med projektet er, at skaffe skolerne kvalificeret
undervisningsmateriale og udbrede kendskabet til Køge blandt skoleeleverne. Målet er på
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Køge Byhistoriske Arkiv har i det forløbne år udarbejdet to pjecer for Nordea om
ejendommen Torvet 14, skrevet af Erik Gøbel, og om ejendommen Torvet 9, skrevet af
Mette Henriksen.
Arkivar Lars Kjær er bl.a. i gang med at skrive en pjece, som giver overblik over samtlige af
byarkivets publikationer (kan også ses på Byarkivets hjemmeside www.koegearkiv.dk).
Samtidig glædede Birte Broch sig over, at Lars Kjær gør et stort stykke arbejde med
arkivets hjemmeside, ligesom han er projektleder på Historieskolen Clio, som er et tilbud til
børn i og udenfor skoletiden, hvor de kan lære om historien og deres kulturarv.
Byarkivet udstiller løbende i vinduerne ud til Torvet, hvorefter udstillingen kommer ud til
Køge Svømmeland. Der er således mulighed for, at udstillingerne når ud til mange
mennesker.
Sidste år blev der afholdt ”Historiens dag”, hvilket ligeledes vil blive afholdt i år med temaet
”Børns leg i historien”.
I løbet af året har Byarkivet fået indleveret mange arkivalier bl.a. fra Kvindeligt Arbejderforbund, Køge Amatørscene og Sparekassen for Køge og Omegn. Arkivalierne fra
Sparekassen for Køge og Omegn udstilles p.t. i Torvet 14. Køge Byhistoriske Arkiv har
efterhånden fået en meget stor samling af postkort og fotografier. Imidlertid modtages der
så meget materiale, at det kan være svært at følge med i registreringsarbejdet.
Birte Broch oplyste, at der er 10 frivillige medarbejdere på Køge Byhistoriske Arkiv og 24
frivillige i Gl. Køge kommune. Ny frivillig medarbejder på Køge Byhistoriske Arkiv er Vagn
Guldbrandsen.
Afslutningsvis takkede Birte Broch Køge Kommune samt Køge-Fonden for økonomisk
tilskud, der muliggør driften og arbejdet på Køge Byhistoriske Arkiv.
11) Eventuelt
Der var ingen punkter.

