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Den 27. april 2013

Referat af generalforsamling
tirsdag den 23. april 2013
1) Valg af dirigent
Erik Gøbel 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, der blev indledt med
foredrag af Inge Christiansen fra Køge Museum om fastelavnstraditioner på Køgeegnen. I
april afholdt foreningen sin årlige generalforsamling og i maj var der byvandring; ”Vin &
Vandring” ved Birte Broch. Byvandringen blev indledt hos ”Vinspecialisten” med et glas vin og
orientering om butikken og Oluf I. Jensens gård.
Sommerudflugten gik til købstaden Præstø, og i efteråret holdt Henning Bender foredrag om
den oversøiske udvandring fra Danmark, hvilket foredrag blev afholdt i samarbejde med
Østsjællandsk Forening for Slægtsforskning. I marts 2013 holdt H.C. Nielsen foredrag om sin
spiontid i Polen og Østtyskland.
Formanden fortalte, at der i år ikke bliver nogen sommerudflugt, men til næste år vil
sommerudflugten ske i samarbejde med Køge Museums Venner. Endvidere vil Køge
Byarkivs Venner tage hensyn til, hvornår museets venneforening afholder deres
sommerudflugt.
Formanden afsluttede 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 2012. Årets resultat blev et underskud
på kr. -2-798,20 mod sidste års underskud på kr. -12.373,50. Køge Byarkivs Venner har ikke
modtaget tilskud fra Køge Kommune siden 2010. Køge Byarkivs Venners gave til Køge
Byhistoriske Arkiv var kr. 14.000,00. Regnskabet blev herefter godkendt.
4) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er uændret.
5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Poulsen, Marianne Iversen 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 ingen indstilling i år.
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, der har overtaget formandsskabet i KøgeFonden i år, fortalte om Køge-Fondens arbejde i det forløbne år. Dette har primært
koncentreret sig om, at forsøge at få tilvejebragt et passende magasin for Byarkivets
arkivalier, og der er anvendt megen tid på at forklare behovet for et magasin for politikere og
embedsmænd på Rådhuset. P.t. er arkivalierne opbevaret på fjernarkiv, men målet er, at
arkivalierne kan opbevares i forbindelse med Byarkivet.
I forbindelse med den ny lov pr. årsskiftet 2011/2012 om opsætning af postkasser, har KøgeFonden bidraget Køge Kommune med vejledning, idet arkitekt Karsten Vibild har rådgivet
kommunen med retningslinjer for opsætning i den gamle bydel.
Søren Matthiesen afsluttede med at understrege, at Køge-Fonden skal sikre gode
arbejdsvilkår på kommunens arkiver, det gælder såvel økonomisk som teknisk og
menneskeligt.
Herefter fortalte arkivleder Birte Broch om arbejdet på Byarkivet i det forløbne år. Birte
Broch indledte med at takke Køge Byarkivs Venner for gaven, der er anvendt til at få afsluttet
digitaliseringen af gamle kassette- og spolebånd således, at de kan blive bevaret for
eftertiden.
Arkivalierne opbevares på et professionelt fjernarkiv på betryggende vis med brandsikring,
måling af rette indeklima m.v. Hver onsdag leveres de arkivalier, der er blevet bestilt i løbet af
ugen og det fungerer fint, men er ikke optimalt.
Byarkivet har ændret åbningstiderne, og torsdag er nu den lange åbningsdag på Byarkivet i
stedet for om onsdagen. Endvidere er der flere åbningstimer. Byarkivet har fået flere
gæster/brugere end tidligere, idet et stigende antal anvender Byarkivet via dets hjemmeside.
Køge har 725 års købstadsjubilæum i år, hvilket Byrådet ønsker at markere. Byarkivet skal i
den forbindelse lave en billedudstilling om de seneste 25 år af Køge Bys udvikling.
Udstillingen vil blive vist i 20 forskellige butikkers udstillingsvinduer og vil dermed være
tilgængelig for alle, ligesom udstillingen kan opleves løbende på forskellige tidspunkter.
Køge Byarkiv har udgivet en bog om strandhytterne, der har solgt godt. Byarkivet har deltaget
i Kyndelmisse med foredrag af Adrian Hughes, åbent hus
på Byarkivet samt foredrag af Birte Broch om badelivet i Køge. Derudover har Byarkivet
deltaget i Golden Days, lavet fortællinger for Køge kyst, ligesom Byarkivet har udviklet
formidlingsprojektet ”Kanonen i telefonen” rettet mod unge og skoleelever. Endvidere har
Byarkivet været behjælpelig med foredrag om og for

vinterbadeklubben Valkyrien.
Byarkivet har fået ny hjemmeside, der er blevet oprettet på en vederlagsfri platform. Det er
Lars Kjær, der har haft det store arbejde med at få flyttet hjemmesiden.
Der er i årets løb modtaget indleveringer fra bl.a. Køge Kricket Klub, Rishøj Folkedans, Køge
Kor, Køge Spejderkorps, Turistforeningen, Køge Skoleorkester, Foreningen af 2. April 1876 og
Køge Erhvervscenter. Blandt indleverede fotografier og film har Byarkivet modtaget billeder
og tegninger af Weber Jensens Bådeværft fra fru Weber Jensen.
Der henvises i øvrigt til 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.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

