Stikordsreferat fra generalforsamlingen 14. marts 2013.
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Der var 24 deltagere i foreningens 24. ordinære generalforsamling på Slagelse Bibliotek.



Preben Bacci og Mogens Pedersen blev valgt til stemmetællere
Kaj Hansen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt
 Formanden Torben Hansen aflagde beretning
 Foreningen har afholdt 6 foredrag i 2012 i samarbejde med LOF. 3 i foråret og 3
i efteråret. Temaerne var: Kalkmalerierne, Inkaerne, Korstogsbyen Kalundborg,
Christian II samt to foredrag om udgravningerne i forbindelse med Metroringen
i København
 Foreningen har afviklet 4 sommerekskursioner: Udflugt til sagnlandet Lejre,
Åmosens vandmøller, Antvorskov Ruiner og Hyllingeminde
 Beretningen godkendt og taget til efterretning
 Regnskabet for 2012 var ikke blevet godkendt af revisorerne, da det ikke var stillet op
som det hidtil har været. Årsagen var et skifte på kassererposten. Formanden oplyste, at
der er nedsat et udvalg bestående af formand, kasserer og de to revisorer til at udarbejde
et nyt regnskab. Han oplyste også, at kassebeholdningen er på ca. 32.000 kroner.
 Kontingent blev fastsat til at være uændret 125,00 kroner pr. år
 Torben Hansen genvalgt som formand
 Bestyrelsesmedlemmet Carsten Egø Nielsen blev genvalgt, mens Preben Bacci ikke
genopstillede. I stedet blev valgt Peter Kristensen. Som suppleanter blev genvalgt Karin
Slagslunde og Solveig Hansen
 Kaj Hansen og Hans Peter Hansen valgtes som revisorer og Mogens Pedersen som revisorsuppleant
 Planerne for ekskursioner og foredrag i 2013 og første halvdel af 2014 blev fremlagt
Medlemmer, der ønsker det fuldstændige referat, kan henvende sig til Mogens Jensen, tlf. 58
53 42 06 (mail: mogens.jensen@email.dk)
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Efter generalforsamlingen præsenterede formanden Torben Hansen sin nye bog om hans
opfattelse af Slagelses historie indtil ca. år 1300. Bogen er gratis for Slaglosias medlemmer,
og medlemmer, der endnu ikke har fået bogen, kan henvende sig til Torben Hansen, hvor nye
medlemmer også kan melde sig ind. Kontakt Torben Hansen, Bakkevej 6, 4200 Slagelse,
mail: www.torhansen@ofir.dk telefon 58.53 28 17.
Det kan oplyses, at foreningens revisor Hans Peter Hansen varetager kassererjobbet indtil
videre i 2013.
Slaglosias bestyrelse 2013-2014 fotograferet på det konstituerende møde 11. april 2013:

Læs om sommerens 2 arrangementer, efterårets 3
foredrag samt referat fra årets generalforsamling

Sommerens to spændende arrangementer:
Lørdag den 17. august kl. 17.00: Historisk mad
Denne lørdag er sat af til historisk mad. Vi skal smage mad, som den blev lavet og tilberedt i
vikingetiden. Der har fra morgenstunden af været slaver og tyende i gang med at lave og
tilberede maden. 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 vin fra vores tid og også
moderne øl. Deltagerbetalingen er kun 50 kroner pr.
deltager inklusive mad, drikkevarer og godt selskab. Af
hensyn til at kunne disponere indkøbene, er det nødvendigt med bindende tilmelding senest lørdag den 10. august til Torben Hansen, tlf. 5853 2817.
Torsdag den 29. august kl. 19.00: Byvandring i Kirke Stillinge
Vi er så heldige, at et af vores medlemmer, Helge Christiansen fra Bildsø, har indvilliget i at
være guide på en byvandring i Kirke Stillinge. Der er vist ingen, der ved mere om byen end
Helge Christiansen. Han har boet i området stort set hele
sit liv og interesseret sig for lokalhistorien lige så længe. I
mange år har han skrevet lokalhistoriske bidrag til beboerbladet ”2 sogne” og i de sidste mindst 20 år har han årligt
udgivet et lokalhistorisk hæfte med spændende historier fra
området om begivenheder, personer og bygninger. Helge
Christiansen er desuden en meget benyttet foredragsholder
og guide. Vi mødes kl. 19.00 ved kirken, hvor der også er
parkeringsplads. Turen varer omkring 2 timer, og det er gratis at deltage.
Kontingentindbetaling, mailadresse mv.
Husk ved kontingentindbetaling (næste gang primo 2014, hvor der udsendes Slaglosia Nyt
med oplysninger om betaling) at påføre navn og gerne adresse på indbetalingen. Vi har i år
fået 4-5 indbetalinger, som vi ikke ved hvem de kommer fra.
Hvis du har modtaget dette Slaglosia Nyt pr. slowpost, men har en mailadresse, vil vi gerne
bede om den. Vi har mailadresser på ca. halvdelen af vores medlemmer, men vil gerne have
på endnu flere. Ved at kunne sende Slaglosia Nyt pr. mail sparer vi porto. Og som en ekstra
service vil du også gratis modtage ”Lokalhistorisk Nyhedsbrev” ca. 6 gange årligt. Nyhedsbrevet indeholder en oversigt over relevante lokalhistoriske arrangementer i Vestsjælland
samt omtale af nye lokalhistoriske udgivelser. Send din mailadresse til:
carsten.egoe.nielsen@hotmail.com
Og apropos relevante arrangementer: Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at der den
18. august er et arrangement i Kindertofte: Den levende landsby. Lokalhistorie fra Kindertofte. Det er Torben Hansen der fortæller, og mødestedet er kirken kl. 19.30

VIGTIGT!!
Reserver allerede nu lørdag den 8. februar 2014! På denne dato blev Slaglosia stiftet for 25 år
siden i 1989. Vi fejrer jubilæet med et festligt arrangement fra klokken 10.00 til ca. 13.00.
Nærmere oplysninger i kommende numre af Slaglosia Nyt.

Efterårets tre spændende foredrag:
Efterårets tre foredrag arrangeres som sædvanlig i samarbejde med LOF, der står for alt det
praktiske. Hold derfor øje med LOF’s efterårsprogram, når det bliver husstandsomdelt. Af
dette program fremgår priser, samt hvor og hvordan man tilmelder sig til de tre foredrag. Det
vil dog også være muligt alene at deltage i et eller to foredrag, men til en højere pris pr. foredrag. Her betales der ved indgangen
Torsdag den 26. september kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek: ”Jernudvinding på Sjælland” ved Trine Louise Borake, Museum Vestsjælland
Sydvestsjællands Museum (nu Museum Vestsjælland) udgravede i foråret 2012 et jernudvindingsanlæg ved Stude syd for Slagelse. På den bare mark fremkom under muldafrømning i
forbindelse med etablering af en vandledning mellem Slagelse og Eggeslevmagle et større
grubekompleks. Ved første øjekast lignede det den klassisk affaldsgrube ra jernalderen, som
vi kender så godt. Det var først, da der ved afrensning fremkom hovedstore slaggeklumper, at
det blev klart, der var noget særligt ved gruben. Og den var ganske særlig. Den viste sig at
indeholde vigtige spor efter jernudvinding. Med udgangspunkt i jernudvindingsovnen fra
Stude, skal vi se på de samfundsmæssige og produktionsmæssige forhold, der knytter sig til
jernudvinding på Sjælland.
Torsdag den 10. oktober kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek: Udgravningerne af Vordingborg slot og borg ved en repræsentant fra Vordingborg Borgcenter
Foredraget vil gennemgå hele forløbet af udgravningen af den gamle voldgrav omkring den
gamle kongeborg. Gennem fund og jordlag kan borgens
historie gennem tiden i flere århundreder blotlægges, og
mange hidtil ukendte ting er dukket op. Helt nye og ukendte
hændelser, bl.a. et sammenstyrtet tårn og en lille robåd er
blandt de helt unikke fund.
Torsdag den 24. oktober kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek:
Fugledegård og de arkæologiske fund ved Tissø ved
Gunnar Jørgensen, Jerslev
Amatørarkæolog Gunnar Jørgensen fortæller om de mange fund, der gennem årene har afdækket områdets historie, især i jernalderen og vikingetid, hvor der lå en stormandsgård ved
Fugledegård. Der er tale om en meget personlig beretning, idet Gunnar Jørgensen har en gård
lige i området og har fulgt udgravningerne og de professionelle arkæologer tæt, herunder fået
personlige venskaber med nogle af dem. Det betyder også, at Gunnar Jørgensen har haft
mulighed for at tage fotos fra steder og vinkler, som kun få har haft adgang til, og han vil
ledsage foredraget med nogle af disse billeder. Hvis tiden tillader det, vil han også komme
ind på arbejdet med formidlingscentret på Fugledegård nu og i fremtiden.

