Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 i
Slagelseegnens Historiske Forening - Slaglosia
Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade, lokale 2.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virke.
Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til beretningen.
Regnskabsaflæggelse samt spørgsmål hertil.
Behandling af indkomne forslag.
Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg som bestyrelsesmedlemmer er:
Hans Peter Hansen
for 2 år, modtager genvalg
Kjeld Peter Ahlmann Olesen
for 2 år, modtager ikke genvalg
Carsten Egø Nielsen
for 1 år, modtager ikke genvalg
Torben Hansen
for 1 år, modtager ikke genvalg
Carsten og Torben trækker sig fra bestyrelsen af personlige årsager. Bestyrelsen har en
plan for at erstatte de to samt udvide bestyrelsen til 7 medlemmer.
På valg som suppleanter er Solveig Herthoni Hansen og Katja Groos
9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
På valg som revisorer er Lars Rynord. På valg som revisorsuppleant er Jonna Egø Nielsen
10) Eventuelt.
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Læs om kommende arrangementer samt indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Peter Kristensen
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (mail: info@slaglosia.dk, tlf. 26 15 57 43).
Efter generalforsamling holder byrådsmedlem Pernille Ivalo Frandsen et indlæg om Antvorskovudvalgets arbejde herunder formål og opgaver. Slagelseegnens Historiske Forening –
Slaglosia er repræsenteret i udvalget ved vores tidligere formand Carsten Egø Nielsen.
Det er en forudsætning for at kunne deltage og stemme på generalforsamlingen, at man
har betalt kontingent for 2020. Skynd dig derfor at betale med det samme. Kontingentet kan betales via netbank.

HUSK AT BETALE 125 KRONER I KONTINGENT
FOR 2020 PÅ GIRONR. 2328437 (se betalingsoplysninger på ovenstående girokort, der kan anvendes i
netbanker.)

Forårets foredragsrække
Forårets tre foredrag står for døren. Som sædvanlig afvikles de i samarbejde med LOF og
hele serien kan tilmeldes på dette link lof.dk/slagelse/.
Bemærk at foredragene afholdes på torsdage i foråret.
Torsdag den 20. februar: Genforeningen 1920 ved Carsten Egø Nielsen

Torsdag den 5. marts: To markante jubilæer i Slagelses handelsliv ved Christoph Klinger samt Ib Larsen og Maybritt Snedker
I 1919 var der to markante jubilæer i handelslivet i Slagelse. Tøjbutikken Otto Johansen på Nygade kunne
fejre noget så sjældent i butikslivet, nemlig at have eksisteret i 100 år - endda på samme adresse. Vi har været så
heldige, at tidligere ejer Ib Larsen samt den nuværende
ejer Maybritt Snedker har lovet at fortælle om forretningen og dens udvikling siden begyndelsen i 1919. Vi
skal også høre om, hvorfor butikken i mange år var
bedst kendt under kælenavnet “Bøndernes Paradis”
Det andet jubilæum var ikke alene en enkel butik, men
et helt butikscenter, nemlig VestsjællandsCentret. Centeret fyldte 50 år i november, men valgte at markere begivenheden hele året med forskellige aktiviteter.
VestsjællandsCantret var ved åbningen det kun 3. butikscenter i Danmark, og er blevet udvidet flere gange.
Stadsarkivar Christoph Klinger fortæller centerets historie.
Efter de to foredrag er der mulighed for at drøfte butikslivet i Slagelse i 1900-tallet.
Torsdag den 19. marts: GRUBEHUSE I JERNALDER OG VIKINGETID med
GRUBER AF VIDEN ved Daniel Jørgensen

Efter krigen i 1864 tabte Danmark de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg til
Preussen (fra 1871 Tyskland). Genforeningen med Danmark af dele af de tabte områder blev
muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Den fandt sted i juni 1920 efter et forløb,
der tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile. Genforeningen blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder.
I Danmark gav genforeningsspørgsmålet dog anledning til megen politisk debat, da vide
kredse ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark.
Vi skal i foredraget høre nærmere om begivenhederne, men også lidt om Sønderjyllands situation i den tyske periode. Foredraget er ledsaget af mange samtidige og nutidige billeder.

I yngre jernalder og vikingetid spredtes i den danske muld store mængder kostbart metal. I
disse år genfindes metallerne i stort tal med metaldetektorer, og genstandene vækker igen begejstring og beundring, som de har gjort i forhistorien. Fra samme periode, og på mange af
de samme pladser, finder vi også de såkaldte grubehuse. Husene har længe været omdiskuteret i arkæologiske kredse, da de på en række områder adskiller sig fra alle øvrige bygningstyper i forhistorien.
I foredraget ser vi dels nærmere på grubehusenes karakter, og samtidig udnytter vi grubehusenes genstandsinventar som enestående gruber af viden, for tabte eller efterladte ting i grubehusene er ikke nedbrudt i samme grad som genstande fra jordoverfladen. Med udgangspunkt i de fynske grubehuse vil det blive vist og fortalt, hvordan dette arkæologiske materiale
kan anvendes til at bestemme, hvad grubehusene har været brugt til, og hvordan de har indgået med den øvrige bebyggelse i jernaldersamfundets hverdag.
Alle tre foredrag er på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse, klokken 19.00. Tilmelding og betaling kan ske via LOF: www.slagelse.lof.dk/foredrag eller man kan møde op
på dagen og betale ved indgangen. Deltagelse i enkelte foredrag koster 85 kr. for foreningens
medlemmer og 110 kroner for alle øvrige (medbring helst kontanter).

