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Referat af Ordinær Generalforsamling i SLAGLOSIA
Torsdag den 22. marts 2012 kl. 1900,
Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, store sal.
Der var 15 fremmødte til foreningens 22. ordinære generalforsamling.
Valg af stemmetællere: Solveig Hansen valgtes til stemmetæller.
Valg af dirigent: Kaj Hansen valgtes til dirigent. Han konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Formandens beretning: Torben Hansen refererede til de af foreningen afholdte
7 foredrag og 4 sommerekskursioner. Han omtalte ligeledes flytningen fra Østre
Skole og ud til diverse lokaler, bl.a. Slagelsehallen. De fleste foredrag er dog
blevet af holdt på Slagelse Bibliotek, hvor der er fine forhold.
De 7 foredrags emner og foredragsholdere var som følger: ”Kampen om vandet”
med Torben Svendrup. ”Mosefund og krigsbytteofringer” med Ulla Rald.
”Vikingeby eller kongeby” med Jens Jørgensen. ”Kongemagt og kirkemagt”
med Jens Jørgensen. ”Kristendommen kom til Danmark” med Torben Svendrup.
”Undervandsarkæologi” med Per Lotz. ”Mad igennem historien” med Bi
Skaarup.
De 4 ekskursioner var som følger: Skolemuseet i Flakkebjerg. Byvandring i
Landsgrav. Byvandring i Skovse. Næsby ved Tude Å.
Formanden så fortrøstningsfuld på foreningens fremtid.
Beretningen godkendt og taget til efterretning.
Regnskab og budget: Formanden fremlagde regnskab, der udviste et mindre
overskud i året 2011. Budgettet for år 2012 så ligeledes fornuftigt ud.
Regnskabet var aflagt af Birgit Haldgaard, der sammen med sin mand, Bo er
stoppet i foreningen p.g.a. hans sygdom. Der var ikke kommentarer til
regnskabet.
Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen fastholder et uændret kontingent.
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Valg af formand: Torben Hansen genvalgtes med akklamation.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: Mogens Jensen og Søren
Christensen modtog genvalg. Da Birgit og Bo Hansen uden for tid er gået ud af
bestyrelsen, skulle der yderligere vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i deres sted,
altså kun for 1 år. Som disse valgtes Carsten Egø Nielsen og Preben Bacci.
Som suppleanter nyvalgtes Karin Slagslunde og Solveig Hansen.
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Kaj Hansen og Hans Peter Hansen valgtes
som revisorer medens Mogens Pedersen valgtes som revisorsuppleant.
Eventuelt: Emnerne for årets ekskursioner fremlagdes, ligesom
generalforsamlingen forespurgtes om yderligere emner. Solveig Hansen oplyste,
at man i Lejre afholder ”Stenalderfestival” i uge 28 og 31. Kaj Hansen oplyste,
at såvel Skolemuseet som Bagerimuseet er på vej mod nedlæggelse.
Dirigenten takkede herefter for nogenlunde god ro og orden under
generalforsamlingen., hvorefter foreningen var vært ved kaffe med blødt brød.

Mogens Jensen
sekretær
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