Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Slaglosia
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Torsdag den 20. marts 2014 kl. 19.00
Slagelse Bibliotek, lokale 2
Dagsorden (i henhold til vedtægterne):
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Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Beretning og drøftelse af foreningens virksomhed
Regnskab og budget
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Valg af formand
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg som bestyrelsesmedlemmer er Mogens Jensen og Søren Veng Christensen. På valg som suppleanter er Solveig Hansen og Karin Slagslunde
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg er Hans Peter Hansen og som revisorsuppleant Mogens Pedersen. Den
anden revisor er afgået ved døden siden sidste generalforsamling
10) Eventuelt

Februar 2014

MEDLEMSNYT

Ad 5: Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægternes § 3, første sætning:
Nuværende formulering: ”Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer”. Forslag til ny
formulering: ”Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer”. Hvis forslaget
vedtages, skal der foretages konsekvensrettelser i andre paragraffer således, at der i stedet for
”3 medlemmer af bestyrelsen” skal stå ”et flertal af bestyrelsen”. Ligeledes skal der i § 3 stå:
”Således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, hvis bestyrelsen er på 5 personer, og
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, hvis bestyrelsen er på 7 personer”.
Begrundelsen for forslaget er, at foreningen arbejder på igen at kunne tilbyde medlemmerne
mulighed for deltagelse i frivilligt praktisk arkæologisk arbejde. Bliver dette tilfældet, skal
der ske en væsentlig aktivitetsudvidelse, hvilket kræver ekstra ressourcer i bestyrelsen.
Øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Torben
Hansen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (Adresse: Bakkevej 6, 4200 Slagelse,
mail: torhansen@ofir.dk tlf. 5853 2817)
Der serveres kaffe med brød. Efter generalforsamlingen vises en film om stenalderbopladserne i Storebælt, der blev flyttet i takt med at vandstanden steg – en udfordring, der måske igen
bliver aktuel!

Læs om sommerens arrangementer samt indkaldelse til ordinær generalforsamling
HUSK AT BETALE 125 KRONER I
KONTINGENT FOR 2014 (girokort vedlagt)

Slaglosias 25-års jubilæum
8. februar 2014 var det 25 år siden Slaglosia blev stiftet, og det blev fejret ved en velbesøgt
reception på Slagelse Bibliotek. Ca. 60 personer
mødte op og hørte bl.a. foreningens formand gennem alle årene Torben Hansen fortælle om foreningens historie. Der var også lykønskninger fra
Slagelse Kommune repræsenteret ved formanden
for Kultur- og Fritidsudvalget Troels Christensen,
der også medbragte en check på 2.500 kr. som
gave. Endvidere var der lykønskninger fra forskellige samarbejdspartnere. De fremmødte kunne også
se en billedserie fra foreningens virke gennem de
25 år.

Der er endnu et foredrag tilbage af forårets foredragsrække –
og der er 4 arrangementer i løbet af sommeren!
Selv om du evt. ikke har fulgt de to første foredrag i foråret, der allerede er afviklet, kan du
godt deltage som gæst i det sidste, der er beskrevet nedenstående. Det koster 100 kroner pr.
deltager, og beløbet betales ved indgangen.
Torsdag den 13. marts 2014 på Slagelse Bibliotek kl. 19.00: ”Det store natmandskomplot” ved seniorforsker på Rigsarkivet dr. Phil. Tyge Krogh
Kom man forbi galgebakken ved Kalundborg i 1735, kunne man se tre
lig hænge og dingle. Det var ligene af tre natmænd, der i årene 1734-35
havde været anklagede i sagen om ”Det store natmandskomplot”. Natmænd var en udstødt samfundsgruppe i 1700-tallet. De samlede affald
fra pæne folks huse, hentede døde dyr hos bønderne og hjalp til på galgebakken. Sagen om natmandskomplottet starter med en druknet bonde
på Kalundborg gods. Forvalter Niels Lind sættes på sagen. Herfra ruller
det store komplot så ud og som i en moderne krimi følger Tyge Krogh
retssagen og dens personer, akt for akt. Gennem denne historie om en
retssag på Kalundborg-egnen udforsker Tyge Krogh samfundet, retsopfattelsen og ikke mindst overtro og religion i 1700-tallets Danmark.

Søndag den 25. maj kl. 13.00: I Hellig Anders’ fodspor. Mødested: Slagelse Museum,
Bredegade
Navnet ”Hellig Anders” er uløseligt forbundet med Slagelses historie. Han var præst ved Sct. Peders kirke og døde i
1205. På denne tur skal vi besøge nogle af de steder, der
knytter sig til Hellig Anders. Turen begynder ved Slagelse
Museum, og herfra går vi til det sted, hvor kongens badstue
lå. Herfra videre til
Sct. Peders kirke. Turen fortsætter i egen bil
(eventuelt med samkørsel) til Hellig Anders Kilde i Landsgrav og herfra
videre i bil til Hellig Anders kors, der ligger ca. en
kilometer videre mod Korsør. Her slutter turen med at
dem, der har lyst, kan drikke den medbragte kaffe.
Lørdag den 14. juni 2014 kl. 13.00: Vordingborg Borgcenter
I efteråret 2013 havde vi Dorthe Wille Jørgensen fra Sydøstsjællands Museum til at holde
foredrag om det nye borgcenter i Vordingborg. Det var rigtigt spændende at høre, dels om
tankerne bag det nye museum, dels om nogle af de fund, der er gjort i forbindelse med opførelsen af museet og etableringen af museumsområdet. Derfor besluttede bestyrelsen, at årets
tur udenfor Slagelse-området naturligvis skal gå til Vordingborg for at kigge og høre nærmere om det nye borgcenter, der slår dørene op den 11. april 2014. Vi mødes
på p-pladsen ved Slagelse Museum kl. 13.00 for eventuelt at aftale samkørsel. Arrangementet på borgcentret
begynder ca. kl. 14.15, og Slaglosia betaler entre og
guidning. Vi regner med, at der efter rundvisningen kan
købes en kop kaffe for egen regning, og forventer tilbagekomst til Slagelse ved 17-tiden.
RESERVER allerede nu følgende datoer i kalenderen til resten af 2014’s arrangementer:
Lørdag den 16. august 2014 kl. 17.00: Middelaldermad
Sidste år afviklede vi et arrangement hos Torben Hansen på Bakkevej 6, hvor der blev tilberedt og spist lækker mad fra vikingetiden. I år bliver arrangementet gentaget, men med middelaldermad på menuen. Og måske er der ”nutidige” drikkevarer fra jubilæumsreceptionen!

Sommerens arrangementer
Som nævnt er der ikke mindre end 4 arrangementer i løbet af sommeren. Efterfølgende omtales de to første detaljeret, mens de øvrige to kun omtales overordnet. Nærmere detaljeret
omtale i næste nummer af Slaglosia Nyt, men reserverer allerede nu datoerne!
HUSK AT BETALE 125 KRONER I KONTINGENT FOR 2014 (Girokort vedlagt)

Torsdag den 21. august 2014 kl. 19.00: Byvandring i den ældste del af Slagelse
Vi slentrer en tur i den ældste del af Slagelse omkring Sct. Mikkels Kirke for at høre nærmere om byens opståen og udvikling
Efterårets foredrag i samarbejde med LOF:
Der bliver ikke mindre end 4 foredrag i efteråret på følgende datoer: 30/10, 6/11, 20/11 og
27/11. Nærmere i næste nummer af Slaglosia Nyt.

