
  
       
      
   

 

Referat af generalforsamling 
i Køge-Fondens Venner den 17. april 2007 

 
 

1. Valg af dirigent 
Erik Gøbel blev valgt som dirigent.  

 
2. Formandens beretning 

Formand Ole Struer fortalte i sin beretning, at året 2006 blev indledt med foredraget ”Harald 
Bergstedt - et vanskeligt bysbarn” af Ida Nilsson. 
I april afholdtes generalforsamling, hvor Lars Kjær blev valgt som bestyrelsesmedlem og Preen 
Andersen og Henrik Klockmann blev valgt som suppleanter. Hertil oplyste formanden, at 
arkivleder Birte Broch deltager i bestyrelsesmøderne ligesom suppleanterne deltager aktivt i 
bestyrelsesarbejdet. Efter generalforsamlingen 2006 fremviste Henning Povlsen sine flotte 
fotografier med temaet ”Køge set med en tilflytters øjne”. 
Den årlige sommerudflugt gik den 21. maj til Jægerspris Slot med 37 deltagere. 
I september afholdt Søren Vadstrup foredraget ”Byggeri og håndværk i renæssancen” i 
forbindelse med Bygningskulturens Dag 2006, hvor temaet var renæssancen i anledning af 
renæssanceåret i Danmark. 
Sæsonen blevet afsluttet i november med foredraget ”Erik Boelskov – myten og mennesket” af 
Peter Edelberg. 
Formanden oplyste, at Køge-Fondens Venner har et stabilt medlemsantal på 190. Formanden 
takkede bestyrelsen for samarbejdet og Køge Byhistoriske Arkiv for brug af lokaler til 
bestyrelsesmøderne. 
Herefter overbragte formanden vin og takkede Anne Rasmussen, der ikke ønskede at 
genopstille, for de 10 år i foreningens bestyrelse og revisor Sv. Tage Frederiksen, der ikke 
ønskede genvalg, for arbejdet som foreningens revisor siden 1987. 
Formandens beretning blev godkendt. 

 
3. Regnskab for Køge-Fondens Venner 

Formanden fremlagde foreningens regnskab for år 2006, der blev godkendt af 
generalforsamlingen.  

 
4. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fortsætter uændret. 
 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
Anne Rasmussen havde meddelt, at hun ikke ønskede at genopstille. Jørgen Poulsen blev valgt 
som nyt bestyrelsesmedlem. Marianne Iversen og Vibeke Krogsgaard blev genvalgt. 

 
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

Preen Andersen og Henrik Klockmann blev genvalgt. 
 

7. Valg af revisor 
Revisor Sv. Tage Frederiksen havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg. Glen Sarka blev 
valgt som ny revisor. 
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8. Evt. indstilling af medlem til Køge-Fondens bestyrelse 
Der er p.t. ingen ledige pladser. 

 
9. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde foreslået ændring af vedtægternes § 6, afsnit 2, med henblik på Køge-
Fondens Venners repræsentation i Køge-Fonden fra ”Af hensyn til den gensidige kontakt med 
Køge-Fonden, vælger bestyrelsen af sin midte, et medlem til Køge-Fondens forretningsudvalg” til 
”Af hensyn til den gensidige kontakt med Køge-Fonden, udpeger bestyrelsen 2 medlemmer til 
Køge-Fondens bestyrelse”. 
Kirsten Ellermann opponerede og stillede forslag om, at vedtægten skulle sikre, at mindst et af 
medlemmerne fortsat skulle vælges af bestyrelsens midte. Der var flertal for Kirsten Ellermanns 
forslag til vedtægtsændring. Formuleringen af § 6, afsnit 2, bliver herefter: ”Af hensyn til den 
gensidige kontakt med Køge-Fonden, vælger Køge-Fondens Venners bestyrelse 2 medlemmer 
til Køge-Fondens bestyrelse, heraf mindst ét af bestyrelsen midte”. 
I forbindelse med vedtægtsændringen blev der varslet ekstraordinær generalforsamling onsdag 
den 30. maj 2007 kl. 18.00 på Køge Byhistoriske Arkiv i Vestergade. 
 

10. Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år 
Formand for Køge-Fonden, Poul-Henning Jensen, fortalte at 2006 havde været et travlt og 
turbulent år. Arbejdet er primært gået med den ny organisering af arkiverne (Køge, Herfølge, 
Højelse og Skovbo) i forbindelse med kommuneomlægningen og med at finde nyt lokale til Køge 
Byhistoriske Arkiv, da ejerne af Torvet 6 selv ønskede at benytte lokalerne. 
Der er p.t. ingen bevaringssager, hvilket skal ses i lyset af de senere års økonomiske udvikling i 
Danmark med bl.a. stigende huspriser og gode lånemuligheder. 
Der blev i løbet af året fundet nye egnede lokaler til Køge Byhistoriske Arkiv, der i marts 2007 
flyttede til Vestergade 26. Imidlertid vil arkivalierne fortsat blive opbevaret i kælderen på Torvet 6 
og fungere som fjernarkiv. På sigt er det Køge-Fondens ønske, at der kan etableres et magasin 
under P-pladen bag ved Vestergade 26. 
Økonomisk betyder de nye lokaler en dyrere husleje, mens en afskedigelsessag, som følge af 
budget 2007 vedtaget af Køge Byråd, har afstedkommet en ikke ubetydelig merudgift for Køge-
Fonden. Der kan dog ikke forventes yderligere tilskud fra Køge Kommune, da budgetterne er 
lukket.  
Poul-Henning Jensen takkede alle, der har bidraget med flytningen af Byarkivet samt det politiske 
system for godt samarbejde. 
 
Arkivleder Birte Broch fortalte indledningsvis, at de nye vedtægter for Køge-Fonden kan læses på 
hjemmesiden www.koegearkiv.dk. Flytningen fra Torvet 6 til Vestergade 26 er vel overstået, men 
med fjernarkiv på Torvet betyder det, at arkivalier fremover skal bestilles. Det kan ske via 
hjemmesiden, pr. telefon eller personligt. Er bestillingerne modtaget inden kl. 12.00, vil de 
ønskede arkivalier være tilgængelige næstfølgende åbningsdag. 
Arbejdet med Historieskolen Clio fortsætter med arkivar Lars Kjær som leder. Køge Byhistoriske 
Arkiv er det eneste arkiv, der har dette tilbud til skolerne, hvor materiale til frit brug er tilgængeligt 
på hjemmesiden www.historieskolen.dk. Forsøgsperioden udløber ved udgangen af 2007. 
”Hit med Historien” bind 4 skal omhandle Køge i perioden1849-1914 og skrives af Birte Broch, 
der glæder sig til, at komme i gang med dette arbejde. Projektet foregår i samarbejde med 
Bibliotekerne og Skolevæsenet og støttes af henholdsvis Skole- og Kulturudvalget. 
En stor tak lød til arkivets frivillige medarbejdere, herunder til Vagn Guldbrandsen for arbejdet 
med opdatering af databasen over begivenheder i Køge By’s historie samt Ole Søndergaard, der 
indtaster folketællingerne. 
Den 29. august 2007 er 200 året for Træskoslaget, hvor Byarkivet skal lave en udstilling i 
samarbejde med Køge Museum, mens historieskolen Clio vil tilbyde byvandringer under temaet 
Træskoslaget. 
Byarkivet har i det forløbne år modtaget arkivalier fra Kvindeligt Arbejderforbund, Køge-Scenen, 
Slægsthistorisk Selskab for Østsjælland, Køge Boldklub, Aktive Kvinder, Køge Kunstforening og 
Køge Roklub m.fl.. 



Derudover er der bl.a. modtaget tegninger fra Ernst Weber Jensens Skibsværft, fotografier fra 
Dagbladet, luftfotos af Sylvest Jensen, materiale fra Køge Mini-By og speciale fra 
historiestuderende med emnet ”Velfærdskampen i Køge under 1. verdenskrig” og 
”Træskoslaget”. 
Birte Broch fortalte, at Køge Byhistoriske Arkiv vil holde reception inden sommerferien, men at 
alle er meget velkomne til at komme forbi og se de nye lokaler. 
Afslutningsvis takkede Birte Broch Køge Kommune, der bidrager med hovedtilskuddet til driften 
af Byarkivet, Køge-Fonden og Køge-Fondens Venner samt alle medarbejderne på Byarkivet med 
det store arbejde med flytningen, som alle har taget med godt humør! 

 
11.  Eventuelt 

Kirsten Ellermann spurgte, hvorvidt foreningens og Køge-Fondens vedtægter kunne blive 
fremsendt med posten. Dette vil blive imødekommet. 
Jørgen Jensen stillede spørgsmål om, hvem der ejer Fugleskydningsdiplomerne, der hænger i 
Hugo’s Vinkælder. Birte Broch vil undersøge dette.  
Der blev af Jørgen Ellermann efterlyst et bedre lokale til generalforsamlingen, der fandt sted i 
Galleriet. Imidlertid vil andre lokalefaciliteter end Teaterbygningen betyde udgifter for foreningen, 
hvilket bestyrelsen hellere ser anvendt til foredragsholdere og gave til Køge Byhistoriske Arkiv.  

  
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden til de ca. 50 deltagere. 
Herefter introducerede arkitekt Karsten Vibild filmen ”Kulturmiljøer i Roskilde Amt” af  
fotograf Ole Malling. 
 
 
 
 
Bestyrelsen har på et efterfølgende bestyrelsesmøde konstitueret sig som følger: 
 
Ole Struer  Formand 
Marianne Iversen  Kasserer 
Vibeke Krogsgaard  Sekretær 
Lars Kjær  Bestyrelsesmedlem 
Jørgen Poulsen  Bestyrelsesmedlem 
Henrik Klockmann  Suppleant 
Preen Andersen  Suppleant 

 


