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Referat af ordinær generalforsamling 2016 i Slaglosia. 
Torsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00,  

Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, Store mødesal. 
 
Der var 10 fremmødte til foreningens 27. generalforsamling. 
 
Valg af stemmetællere: 
Punktet blev udskudt til det eventuelt blev aktuelt med afstemninger 
 
Valg af dirigent: 
Kirsten Henneberg blev valgt til dirigent. Kirsten konstaterede, at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  
 
Beretning og drøftelse af foreningens virksomhed: 
Formanden Torben Hansen aflagde beretning og kunne fortælle om stigende 
aktivitet med bl.a. aktivitet i marken. Der er oprettet et detektorhold ved Søren 
Christensen og alle henvendelser vedr. detektorer videresendes til Søren. Peter 
Vang Petersen har hjulpet med undervisning af detektorholdet.  
 
Der er afholdt 6 foredrag i efteråret 2015 og foråret 2016 med emnerne 
”Antvorskov”, ”Underholdning i middelalderen”, ”Ringborge i Danmark”, 
”Danevirke”, ”Kristne vikinger i Ribe” og ”Gravhøjenes mennesker”.  
 
I løbet af sommeren blev afholdt 3 arrangementer. Torben og Carsten stod for en 
rundvisning på Antvorskov, Solveig sørgede for historisk mad hos Torben og 
endelig underholdt Torben og Carsten på en rundtur i Sorterup sogn, der blev 
afsluttet med et fyldt sognehus. 
 
Bestyrelsen har haft en række eksterne møder i året løb: 
 

 Der har været et mødeforum med de andre arkæologiske foreninger i 
Vestsjælland og i den forbindelse er der etableret en database for 
interesserede i arkæologisk arbejde, som Museum Vestsjælland bruger, 
når der er behov for frivillige.  

 Foreningen har haft samtale med andre interessenter i Antvorskov. Der 
har været møde med borgmesteren. Lederen af Museum Vestsjælland 
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Eskil Olsen har været på rundvisning på Antvorskov. Der er taget kontakt 
til formanden for kommunens kulturudvalg Troels Christensen. 
Kulturstyrelsen er blevet kontaktet, men snakken er udskudt på grund af 
konkurrence om Hunsballegrunden. Endelig har Carsten og Torben været 
til møde med virksomheden Se til siden vedr. arkitektkonkurrence om 
Hunsballegrunden. Virksomhedens forslag vi gøre Antvorskov til et 
klostermuseum med bl.a. pilgrimsture. Slaglosia kommer med 
beslutningsgruppen, hvis Se til sidens forslag vinder. 

 
Formanden kunne konstatere en stigende interesse for foreningen. Foreningen 
mødes generelt med respekt rundt omkring. Torben takker medlemmer for 
deltagelse i foreningens arrangementer. 
 
Sluttelig meddelte Torben at denne beretning er hans næstsidste beretning som 
formand. Et genvalg ved dette års generalforsamling bliver det sidste som 
formand. Torben vil stoppe som formand efter næste års generalforsamling efter 
28 år på posten. 
 
Beretningen blev godkendt  
 
Regnskab og budget: 
Kasserer Hans Peter Hansen udleverede året regnskab og gennemgik det kort. 
Årets resultat er på kr. 8.189,80 og foreningen har en kassebeholdning pr. 31. 
december 2015 kr. 29.506,34. Regnskab blev godkendt 
 
Budget blev gennemgået. Budgettet har et beregnet overskud på kr. 4.500. 
Budgettet blev godkendt. 
 
Indkomne forslag: 
Bestyrelsen forslag om justerede og moderniserede vedtægter blev fremlagt af  
Kjeld Peter Ahlmann Olesen.  Kjeld Peter argumenterede for årsagen for de nye 
vedtægter og fordelene ved vedtægterne. Vedtægterne blev enstemmigt 
vedtaget. 
  
Fastsættelse af kontingent for det kommende år: 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 125 pr. år. Forslaget blev 
vedtaget. 
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Valg af formand: 
Torben Hansen blev genvalgt som formand uden modkandidater. 
 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: 
Søren Veng Christensen og Hans Peter Hansen blev genvalgt som 
bestyrelsesmedlemmer for 2 år uden modkandidater. 
 
Solveig Herthoni Hansen og Kjeld Peter Ahlmann Olesen blev genvalgt som 
suppleanter for 1 år uden modkandidater. 
 
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: 
Johnny Schmidt og Christina Veng Christensen blev genvalgt som revisorer for 
1 år uden modkandidater.  
Mogens Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år uden 
modkandidat. 
 
Eventuelt: 
 
Torben fortalte om foreningens kommende aktiviteter: 
 

 07.05.2016: Rundvisning på Antvorskov for alle og med gæster fra de 
øvrige arkæologiske foreninger i Vestsjælland. 

 06.06.2016: Rundvisning på Kalundborg Slot og afslutning med kaffe 
 13.08.2016: Historisk mad på Bakkevej, måske romersk vin og mad 
 03.09.2016: Byvandring i det gamle kloster og området omkring klosteret 

 
Der er allerede på nuværende tidspunkt aftalt følgende foredrag til efteråret: 

 Trelleborg, hvor ny viden præsenteres.  
 Foredrag med Klaus Ebbesen 

 
Torben orienterede om foreningens tanker om at nedskrive og registrere Slagelse 
bys industrihistorie. Foreningen har taget kontakt til Slagelse museum. 
 
Generalforsamling sluttede kl. 19.55 
 
 
Referat ved Peter Kristensen 


