Kort referat fra den ordinære generalforsamling 17. marts
2016.
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Der deltog 10 personer i generalforsamlingen.
1) Valg af stemmetællere.
 Ikke gennemført, da der ikke var afstemninger.
2) Valg af dirigent.
 Kirsten Henneberg blev valgt.
3) Beretning og drøftelse af foreningens virksomhed.
 Torben Hansen aflagde beretning, der blev godkendt.
4) Regnskab og budget.
 Regnskab 2014 udviste et overskud på 8.190 kroner og beholdningen er på
29.506 kroner. Regnskab 2015 og budget 2016 blev godkendt.
5) Indkomne forslag.
 Bestyrelsen fremsatte forslag til justerede og moderniserede vedtægter. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 Kontingentet fastsat uændret til 125 kroner.
7) Valg af formand.
 Torben Hansen blev valgt. Torben Hansen oplyste, at dette bliver hans sidste
periode som formand, idet han efter 28 år på posten stopper ved næste generalforsamling.
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg som bestyrelsesmedlemmer er Søren Veng Christensen og Hans Peter Hansen.
På valg som suppleanter er Solveig Herthoni Hansen og Kjeld Peter Ahlmann Olesen.
 Alle fire blev genvalgt.
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg som revisorer er Johnny Schmidt og Christina Veng Christensen. På valg som
revisorsuppleant er Mogens Pedersen.
 Alle tre blev genvalgt.
10) Eventuelt.
Torben Hansen orienterede om foreningens kommende aktiviteter.
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Slaglosias detektorer.
Slaglosia har investeret i et par gode detektorer, som foreningens medlemmer kan låne til
eget brug. Aftale om lån kan træffes med bestyrelsesmedlem Søren Veng Christensen på telefon 3035 8971 eller mail christensenh180@gmail.com

Læs om sommerens 4 arrangementer og kort om efterårets foredragsrække.

Sommerens arrangementer.
Lørdag den 7. maj kl. 14.00: Rundvisning på Antvorskov Ruiner.
Vi mærker en stigende interesse for området
omkring Antvorskov Ruin hos flere forskellige
personer og parter. Den store fokus skyldes
formentlig den megen omtale, der har været i
forbindelse med nedrivningen af den tidligere
Hunsballe-bygning. Senest har kommunen offentliggjort vinderprojektet af den arkitektkonkurrence, der blev udskrevet i 2015 omkring
mulig benyttelse af den tidligere industrigrund.
Vi vil gerne give vores medlemmer mulighed
for at høre og se den mere end 800 år lange historie, der knytter sig til området. Torben Hansen og Carsten Egø Nielsen har derfor indvilliget i at lave en guidet rundvisning på og ved
ruinområdet. Vi mødes klokken 14.00 på parkeringspladsen ved den tidligere Hunsballe-bygning og herfra går vi en kort tur rundt om ruinområdet. Vi anbefaler solidt fodtøj, og turen er
ikke egnet for folk, der er meget dårligt gående. Til rundvisningen har vi også inviteret de
fire øvrige arkæologiske foreninger i Vestsjælland, ligesom vi er inviteret til Kalundborg (se
næste arrangement). Det er gratis at deltage og medbragt kaffe kan nydes ved turens afslutning ligesom der er mulighed for at købe en øl/vand til 5 kroner.
Lørdag den 4. juni kl. 14.00: Rundvisning i Højbyen i Kalundborg.
Vores søsterforening i Kalundborg har denne dato inviteret os til en rundvisning i Højbyen i Kalundborg. Vi
bliver med kyndige guider vist rundt omkring kirken, og
hvis der ikke er kirkelig handling også inde i kirken.
Desuden skal vi kigge nærmere på ruinerne af den
gamle borg, som der har været flere af i Kalundborg –
både en vestborg og en østborg. Kaffen drikker vi om
muligt på Kalundborg Museum. Vi mødes klokken
13.00 på parkeringspladsen ved Slagelse Museum i Bredegade, og her samler vi os i færre biler. Med andre ord
er det muligt at få kørelejlighed, hvis man ikke selv har
mulighed for at transportere sig til/fra Kalundborg. Vi ved endnu ikke om der er en mindre
brugerbetaling for deltagelse.
De to efterfølgende arrangementer og efterårets tre foredrag omtales igen i næste nummer af
Slaglosia Nyt, der udsendes primo august, men reserverer allerede nu datoerne i kalenderen!
Lørdag den 13. august kl. 17.00: Romersk mad og vin.
Denne lørdag er traditionen tro sat af til historisk mad. De seneste tre år er der med stor succes blevet tilberedt mad fra henholdsvis stenalderen, vikingetiden og middelalderen. I år skal
vi smage mad, som den blev lavet og tilberedt i Romerriget, og der er nok at vælge imellem,
da Romerrigets udstrækning var enorm, se kortet. Der har fra morgenstunden været slaver og
tyende i gang med at lave og tilberede maden under ledelse af vores bestyrelsessuppleant

Solveig Herthoni. Vi mødes hos foreningens
formand på Bakkevej 6 i den nordlige udkant
af Slagelse klokken 17.00, hvor de sidste forberedelser gøres, inden vi sætter os til rette på
terrassen med aftensolen for at nyde maden,
Hvis vi er heldige, er der både vin som romerne kendte den og fra vores egen tid - og
måske også moderne øl. Deltagerbetalingen er
kun 100 kroner pr. deltager inklusive mad,
drikkevarer og godt selskab. Af hensyn til at
kunne disponere indkøbene, er det nødvendigt med bindende tilmelding senest tirsdag den 9.
august til Torben Hansen, tlf. 5853 2817 eller mail torhansen@ofir.dk
Lørdag den 3. september kl. 14.00: Byvandring på Det Gamle Kloster i Bredegade.
De fleste kender Slagelse Gamle Kloster og Helligåndskirken på den side, der vender ud mod Bredegade. Vi har fået tilladelse til at færdes overalt
på klosterets område, og får derfor mulighed for at
se den gamle klosterhave, komme ind i kirken og i
helligåndshuset. Vi kan også se Niels Larsen
Stevns to berømte fresker fra 1938 ”Barmhjerterlighed” og ”Taknemmelighed”. Overalt skal vi naturligvis høre historien bag stederne, og sammenhængen til Antvorskov Kloster. Vi mødes på parkeringspladsen ved Slagelse Museum og går de få meter op til klosteret.

Efterårets foredragsrække
Vi kan allerede nu oplyse datoerne og temaerne for efterårets foredragsrække, der afvikles i
samarbejde med LOF. Som sædvanlig dækker de tre foredrag forskellige emner indenfor
Slaglosias faglige område:
-13. oktober: Klaus Ebbesen fortæller om de nordiske guder og helte
-27. oktober: Andreas Bonde Hansen fortæller om ny viden om Trelleborg
-10. november: Per Ole Rindel fortæller om paralleller mellem de indianske og mennesker i
dansk stenalders livssyn
Foredragene afvikles på Slagelse Bibliotek klokken 19.00. Det fuldstændige færdige program
vil du kunne læse dels i et kommende nummer af Slaglosia Nyt, dels på foreningens hjemmeside www.slaglosia.dk, der opdateres i takt med, at detaljerne bliver fastlagt. Desuden bliver
foredragene omtalt i LOF’s kursusprogram, der udsendes umiddelbart efter sommerferien.

