
Kort referat fra den ordinære generalforsamling 20. marts 
2019 
 
Der deltog 13 personer i generalforsamlingen. 
 
1) Valg af stemmetællere 

• Ikke gennemført, da der ikke var afstemninger. 
2) Valg af dirigent 

• Lars Rynord blev valgt. 
3) Formandens beretning om foreningens virke 

• Peter Kristensen fremlagde formandens beretning i formandens fravær.  
• Formanden ønskede ikke at genopstille som formand som af Carstens sygdoms-

forløb. 
4) Generalforsamlings drøftelse af og spørgsmål til formandens beretning 

• Beretning blev godkendt. 
5) Regnskabsaflæggelse v. kassereren og de valgte revisorer samt spørgsmål hertil 

• Regnskab 2018 udviste et overskud på 3.490 kroner og beholdningen er på 
45.494 kroner. Regnskab 2018 blev godkendt. 

6) Indkomne forslag. 
• Der var ikke indkommet nogle forslag. 

7) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år 
• Kontingentet fastsat uændret til 125 kroner. Budgettet blev godkendt. 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
På valg som bestyrelsesmedlemmer var Carsten Egø Nielsen, Torben Hansen og Peter 
Kristensen.  

• Alle tre blev genvalgt. 
På valg som suppleanter er Solveig Herthoni Hansen og Henning Jahn. 

• Solveig blev genvalgt og Katja Gross blev nyvalgt. 
9) Valg af en revisorer og en revisorsuppleant. 

På valg som revisorer var Lars Rynord. På valg som revisorsuppleant er Jonna Egø Niel-
sen. 

• Begge blev genvalgt. 
10) Eventuelt. 

Peter Kristensen orienterede om foreningens kommende aktiviteter. 

Et mere fyldigt referat er tilgængeligt på vores hjemmeside på linket http://slaglo-
sia.dk/foreningen/generalforsamling.html 
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Foreningen har fået ny formand 
Carsten Egø Nielsen valgte efter eget ønske at trække sig som formand efter generalforsam-
lingen. Det betød at foreningen skulle have en ny formand. Efter generalforsamlingen har be-
styrelsen konstitueret sig med Peter Kristensen som ny formand, Carsten Egø Nielsen som 
næstformand og Hans Peter Hansen som kasserer. Torben Hansen og Kjeld Peter Ahlmann 
Olesen forsætter som menige medlemmer af bestyrelsen. Se mere under referatet af general-
forsamlingen og under foreningen. 
 

Kontingentindbetaling kan nås endnu 
Hvis kontingent endnu ikke er betalt for 2019 kan det nås endnu.  
 

KONTINGENT FOR 2019 ER PÅ 125 KR. OG SKAL 
INDBETALES PÅ GIRONR. 2328437  
 
 

 
 
 
 



Sommerens arrangementer 
I løbet af sommeren tilbyder foreningen igen byvandringer, guidede ture og den traditionelle 
historiske middag. Byvandringerne går til Boeslunde og til Ridehuspladsen i Slagelse, den 
historiske middag har temaet 1800-tallet og den guidede tur går til Sorø Akademi. 
 
Lørdag den 1. juni, Byvandring til Boeslunde. 
 
Igennem flere år har foreningen gennemført små byvandringer i området omkring Slagelse 
Købstad. Vi har eksempelvis været i Sorterup, Skovsø, Holmstrup og sidste år var vi i Havre-
bjerg. 
 
Et af forårets foredrag var med den tidligere godsejer på Espe, Adam Moltke. Espe ligger tæt 
på Boeslunde, og blandt andet derfor har vi valgt, at årets byvandring er i Boeslunde. Områ-
det er nok mest kendt for de mange guldfuld, der er gjort helt tilbage fra 1838 og frem til nu-
tiden. I alt er der fundet mellem 4,5 og 5,0 kilo guld, hvilket gør Boeslunde til et de steder 
med flest guldfund. På byvandringen vil der og blive fortalt om disse guldfund. 
 
Men vi skal også høre om andre spændende ting i Boeslunde. Byen har sin egen mindepark, 
der i udformning minder om Frederikshøj i Slagelse, men mindeparken i Boeslunde har en 
helt anden og meget ældre historie, som Carsten Egø Nielsen vil fortælle om. Han vil også 
fortælle om byens store kirke, hvor vi tillige skal besøge kirkegården. Her er der gravsteder 
for nogle af slægterne fra områdets godser. Tidligere godsejer Adam Moltke vil fortælle om 
slægtens gravsteder på kirkegården. Boeslunde har også sin egen kilde tæt ved kirken. Når vi 
er færdige i selve Boeslunde, kører vi den korte afstand til Espe, hvor vi undervejs skal nyde 
den flotte udsigt over Storebælt mod Agersø. Den medbragte kaffe vil blive drukket et sted 
på Espe Gods.  
 
Vi mødes kl. 14.00 ved Boeslunde Kirke. Hvis folk ønsker transport til kirken, er der opsam-
ling ved Slagelse Museum kl. 13.30 
 
Tirsdag den 6. august, By vandring på Ridehuspladsen i Slagelse 
 
Ud over byvandringen i Boeslunde gennemfører foreningen også en lille byvandring i 
Slagelse, nærmere bestemt omkring Ridehuspladsen. Traditionen tro fortæller Torben 
Hansen om tingene ”under jorden”, herunder resultaterne af arkæologiske udgravninger, og 
Carsten Egø Nielsen fortæller om tingene ”over jorden”. Så vi skal høre om selve 
ridehuspladsen med tilhørende ridehus, den tidligere brandstation og politistation samt om 
Ting- og Arresthuset. En af byens markante virksomheder, nemlig Poulsens Kafferisteri 
havde også adresse ved pladsen og det samme havde en af byens store købmandsforretninger, 
nemlig Aage Erslev (ca. 50 meter fra pladsen ad Slotsgade op mod byen).  Får vi tid, går vi 
også lige de cirka 200 meter ned til Brænderigården og hører historien om den. 
 
Vi mødes kl. 19.00 på Ridehuspladsen. 
 
 
 

Lørdag den 10. august, Historisk mad  
 
Anden lørdag i august er igen i år sat af til historisk mad. De seneste seks år er der med stor 
succes og med flere og flere deltagere blevet tilberedt mad fra forskellige perioder. I år skal 
vi smage på det bedste fra 1800-tallets køkken både brændevin og øl. Der har fra morgen-
stunden været tyende i gang med at lave og tilberede maden under ledelse af vores bestyrel-
sessuppleant Solveig Herthoni.  
 
Deltagerne mødes hos Torben Hansen på Bakkevej 6 i den nordlige udkant af Slagelse klok-
ken 17.00, hvor de sidste forberedelser gøres, inden vi sætter os til rette i en overdækket byg-
ning for at nyde maden, Deltagerbetalingen er kun 50 kroner pr. deltager inklusive mad, drik-
kevarer og godt selskab. Af hensyn til at kunne disponere indkøbene, er det nødvendigt med 
bindende tilmelding senest onsdag den 7. august om morgenen til Torben Hansen, tlf. 2663 
7782 eller pr. mail: torhansen@godmail.dk 
 
Torsdag den 5. september, Rundvisning på Sorø Akademi 
 
Sommerens arrangementer afsluttes med en rundvisning på Sorø Akademi. Vi kommer hele 
vejen rundt på Akademiet og skal bl.a. se Hauchs Fysiske Kabinet og får hele historien fra 
Peder Reedtz, der forlenede Sorø og Antvorskov kloster i 1580. 
 

 
 
Vi mødes på P-pladsen på ved Slagelse Museum kl. 18.30 og kører samlet derfra. 
 
 


