
Kort referat fra den ordinære generalforsamling 8. oktober 
2020 
 
Der deltog 13 personer i generalforsamlingen. 
 
1) Valg af stemmetællere 

• Dette punkt blev udskudt, indtil der måtte foreligge en situation som krævede 
stemmetællere. 

2) Valg af dirigent 

• Kjeld Peter Ahlmann Olesen blev valgt. 
3) Formandens beretning om foreningens virke 

• Peter Kristensen fremlagde formandens beretning.  
4) Generalforsamlings drøftelse af og spørgsmål til formandens beretning 

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

• Regnskab 2019 udviste et overskud på 3.694,88 kroner og beholdningen er på 
49.189,11 kroner. Regnskab 2019 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. 

Der blev her foreslået, at bestyrelsen udvides til 7 faste medlemmer, hvilket blev enstem-
migt vedtaget. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

• Peter Kristensen var ikke på valg og fortsætter derfor i bestyrelsen 

• Hans Peter Hansen var på valg og han blev genvalgt for to år. 

• Suppleanterne Solveig Herthoni Hansen og Katja Gross blev valgt som ny med-
lemmer af bestyrelsen for to år. 

• Pernille Frandsen blev valgt for to år 

• Jesper Rosenløv blev valgt for et år 

• Dan Frederiksen blev valgt for et år 
Som suppleanter blev valgt: 

Torben Hansen og Carsten Egø Nielsen 
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. 

• Igen tog ordet bortset fra dirigenten som takkede for god afvikling af Slaglosias 
årlige generalforsamling.  

Et mere fyldigt referat er tilgængeligt på vores hjemmeside på linket http://slaglo-
sia.dk/foreningen/generalforsamling.html 
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Kontingent 2021 
DER INDKRÆVES IKKE KONTINGENT I 2021 FOR 
EKSISTRENDE MEDLEMMER.  
 
På grund af det lave aktivitetsniveau i 2020/2021, som følge af 
Corona virussen, har Bestyrelsen besluttet, at 2021 er kontingent-
frit år for eksisterende medlemmer.  
 
Generalforsamling 2021 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2021 torsdag den 16. 
september 2021. Der udsendes en officiel indkaldes til generalfor-
samlingen i næste udgave af Medlemsnyt og på hjemmesiden. 
 
 
 



 
Sommerens arrangement 

Torsdag den 24. juni kl. 19.00, Byvandring mellem to stationer  
Vi mødes på parkeringspladsen ved Netto, Nordre Ringgade 65. Det er nemmest at køre 
ind fra Valbyvej, men der er også indkørsel fra Nordre Ringgade. Turen både begynder 
og slutter her. 
 
Vi skal her høre om, da Slagelse blev stationsby i 1856, og hvorfor byens første station 
blev placeret ”langt ude på landet”.  Vi slentrer videre ad Nordre Ringgade og skal høre 
om nogle af de virksomheder, som opstod i området mellem byens centrum og byens 
første station. Det drejer sig blandt andet om Slagelse Andels Svineslagteri, der blev 
etableret i 1888.  
 
Vi fortsætter turen op ad Kvægtorvsvej, hvor vi lige kaster et blik på den store parke-
ringsplads, hvor Slagelse Gasværk tidligere lå – og naturligvis skal vi høre nærmere om 
dette gasværk. Herfra går vi op gennem Hellig Anders Park mod Nordre Stationsvej. Her 
lå tidligere Slagelse Valsemølle. Efter lukningen af denne mølle og andre virksomheder i 
området begyndte projekt ”Banebyen”, der totalt ændrede området fra tidligere industri-
område til beboelsesområde.  
 
Vi fortsætter ad Nordre Stationsvej, hvor der gennem tiden opstod flere forskellige virk-
somheder af forskellig størrelse og med forskellige produkter. Men fælles for dem var at 
de alle i et eller omfang fremstillede produkter, der var baseret på råvarer fra landbruget. 
Vi kigger på den tidligere Slagelse Brødfabrik, der blev etableret i 1922 og videre til den 
tidligere konservesfabrik Danica.  
 
Næste stop er på parkeringspladsen ved Busholdepladsen. Her kan vi kigge over på Sla-
gelses nuværende Station, som blev indviet i 1892. Det var samme år som banen Sla-
gelse-Næstved blev åbnet.  
 
Vi går fra Nordre Stationsvej ad Thomsensvej, der er opkaldt efter Frederik Funk Thom-
sen, der her drev en stor tømrervirksomhed, der i perioder beskæftigede op mod 100 
mand. Thomsensvej er forbundet med Valbyvej, og vi går det sidste stykke op til rund-
kørslen, hvor vi skal høre om det tidligere cikorietørreri.  

Mandag den 2. august kl. 19.00, Byvandring i Gudum 
Vi mødes på parkeringspladsen ved Gudum kirke. 

I Gudum vil foreningens første formand, Torben Hansen, fortælle om området samt de 
arkæologiske udgravninger i området. Torben vil også fortælle resultatet af de arkæolo-
giske udgravninger. 
 

 

Lørdag den 21. august kl. 17.00, Foreningsaften 
Deltagerne mødes hos Torben Hansen på Bakkevej 6 i den nordlige udkant af Slagelse. 

Der serveres smørrebrød og drikkevarer klokken 17.00. For sidste gang sætter vi os til 
rette i den overdækkede bygning for at nyde maden. Spisningen inkl. drikkevarer er gra-
tis for foreningens medlemmer. Af hensyn til at kunne disponere indkøbene, er det nød-
vendigt med bindende tilmelding senest tirsdag den 17. august til Torben Hansen, tlf. 
2663 7782 eller pr. mail: torhansen@godmail.dk. 

Efter spisningen vil Torben Hansen følge op på byvandringen i Gudum og fortælle om 
de nyeste udgravninger de nyeste teorier. 

Lørdag den 25. september kl. 13.30, Rundvisning på Valdemarskilde Gods 
Vi mødes kl. 13.30 ved laden på Valdemarskilde, Valdemarskildevej 10. Her kan man 
også parkere. For dem der ikke selv er kørende er der opsamling ved Slagelse Museum 
kl. 13.00. Skriv til info@slaglosia.dk, hvis du vil samles op ved museet.  

På Valdemarskilde går vi en tur ned til kilden og måske dukker den nuværende eller den 
tidligere godsejer op og fortæller om stedet. Alternativt vil Carsten Egø Nielsen fortælle 
om stedet. Vi skal også høre historien om Karen Blixens løvehoved.  


