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Referat af Ordinær Generalforsamling i SLAGLOSIA
Torsdag den 14. marts 2013 kl. 1900,
Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, lokale 2.
Der var 24 fremmødte til foreningens 24. ordinære generalforsamling.
Valg af stemmetællere: Preben Bacci og Mogens Pedersen valgtes.
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
foredrag og ekskursioner afholdt i året 2012: Kalkmalerierne, Inkaerne og
Korstogsbyen Kalundborg. Udflugt til Lejre og Åmosens vandmøller,
Antvorskov ruiner og Hyllingeminde.
Omtalt blev ligeledes de i 2013 afholdte 3 foredrag om Metro ringen og Chr. III.
Formanden oplyste om situationen omkring ”det gamle Gudum” og vores evt.
deltagelse i Universitetets arbejde på stedet.
Formandens beretning godkendt og taget til efterretning.
Regnskab og budget: Formanden oplyste, at foreningens regnskab ikke er
blevet godkendt, idet det ikke er opsat som normalt. Årsag: foreningens kasserer
er ikke oplært i bogholderi. Kassebeholdning ca. kr. 32.000.
Formanden oplyste yderligere, at der er nedsat et udvalg bestående af formand,
kasserer og de 2 revisorer, der snarest vil fremkomme med et godkendeligt
regnskab.
Indkomne forslag: Forslag fra Preben Bacci om at foreningen indkøber en
detektor til en pris af ca. kr. 2000,-.
Forslaget vedtaget.
Solveig Hansen foreslog at foreningen ”adopterer Antvorskov Ruin” med
hensyn til oprydning og renholdelse.
Efter en kort debat vedtoges det at bestyrelsen kontakter Skov og Naturstyrelsen
for at indhente yderligere oplysninger inden man binder sig til noget.
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen fastholder et Uændret kontingent.
Valg af formand: Torben Hansen genvalgtes med akklamation.
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Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: Carsten Egø Nielsen
erklærede sig villig til genvalg medens Preben Bacci ønskede at trække sig fra
bestyrelsen.
Carsten Egø Nielsen genvalgtes og i Preben Bacci’s sted nyvalgtes Peter
Kristensen.
Bestyrelsessuppleanterne Karin Slagslunde og Solveig Hansen genvalgtes.
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Kaj Hansen og Hans Peter Hansen
genvalgtes som revisorer og Mogens Pedersen genvalgtes som revisorsuppleant.
Eventuelt: Formanden oplyste datoerne for næste års aktiviteter og oplyste at
der arbejdes for foredrag på datoerne 26. september, 10. oktober og 24. oktober.
Og for begyndelsen af 2014 den 30. januar, 20. februar og den 13. marts.
Der påtænkes ekskursioner til Kalundborg med rundtur til byens aktualiteter. Til
Slots Bjergby og til Slagelse Centrum (Stegevænget).
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Efter en kort pause berettede formanden om sin nye bog, hvorefter denne blev
omdelt til generalforsamlingens deltagere.
Herefter inviterede Lis Bager fra LOF på champagne og kransekage og holdt en
tale til Torben Hansen og ønskede ham tillykke med udgivelsen.
Herefter var foreningen vært ved kaffe og blødt brød.
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 11. april 2013 kl. 1900,
Slagelse Bibliotek, IT-lokalet.
Mogens Jensen
Sekretær
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