
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 i 
Slagelseegnens Historiske Forening - Slaglosia 

 
 Torsdag den 16. september 2021 kl. 19.00 på  

Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, lokale 2. 
 
Dagsorden: 
 

1) Valg af stemmetællere. 
2) Valg af dirigent. 
3) Beretning om foreningens virke. 
4) Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til beretningen. 
5) Regnskabsaflæggelse samt spørgsmål hertil. 
6) Behandling af indkomne forslag.   
7) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende 

år. 
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg som bestyrelsesmedlemmer er: 

• Peter Kristensen for 2 år, modtager genvalg 

• Jesper Rosenløv  for 2 år, modtager genvalg 

• Dann Frederiksen for 2 år, modtager genvalg 
På valg som suppleanter er Carsten Egø Nielsen og Torben Hansen 

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. 

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 Stadsarkivar Christoph Klinger et indlæg om arkiver 
i en tid med digital post og digitale billeder.  

Det er en forudsætning for at kunne deltage og stemme på generalforsamlingen, 
at man har betalt kontingent for 2020 for eksisterende medlemmer og for 2021 
for nye medlemmer. 
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Læs om kommende arrangementer samt 

indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

 

Et billede fra årets første arrangement, der var en byvandring mellem to stationer. 



Efterårets foredragsrække   
Forening ser frem til at genoptage foredragene, efter Coronanedlukningen i foråret, 
og har planlagt to foredrag i efteråret. Som sædvanlig afvikles de i samarbejde med 
LOF og findes på dette link https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture.  

Torsdag den 7. oktober i mødelokale 2: Foredraget Fra havbund til skibsværft - 
Krøyers Plads på Christianshavn ved museumsinspektør og arkæolog Niels 
Andreasen ved Københavns Museum 

Kom med til et spændende historisk foredrag om Krøyers Plads på Christianshavn. 

 

I forbindelse med byggemodning på Krøyers Plads undersøgte museet for nogle år 
tilbage et tidligere skibsværft og havneanlæg, grundlagt i 1740’erne. På det 
oprindeligt vandfyldte areal blev der fundet spor efter et landindvindingsanlæg samt 
fundrige opfyldslag fra de første årtier af 1700-tallet. Fra det tidligere skibsværft 
blev der blandt andet udgravet et kajanlæg, en ophalingsbedding og forskellige 
økonomibygninger. 

Tilmelding https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture/fra-havbund-til-skibsvaerft-kroyers-
plads-pa-christianshavn/id/212031 

Torsdag den 28. oktober i mødelokale 2: Foredraget Dronning Margrete 1. og 
vejen mod Kalmarunionen ved museumsinspektør og seniorforsker Vivian 
Etting ved Nationalmuseet 

Kom med til et spændende historisk foredrag om Dronning Margrete 1. 

Foredraget skildrer dronningens dramatiske liv fra hun som 10-årig blev dronning af 
Norge, til hun samlede de tre nordiske riger i Kalmarunionen i 1397. 

 

Hun blev valgt som regent og indgår i den officielle danske ’kongerække’, men uden 
at have været gift med en dansk konge. Enkelte bevarede breve giver os mulighed 
for at skimte mennesket bag den officielle facade. 

Fordragsholder Vivian Etting har bl.a. skrevet bogen "Magrete 1." samt bogen "Fra 
fællesskab til blodbad - Kalmarunionen 1397-1520". 

Tilmelding https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture/dronning-margrete-1-og-vejen-mod-
kalmarunionen/id/212032 

Begge foredrag afholdes på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse, 
klokken 19.00. Tilmelding og betaling kan ske via LOF: 
https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture 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).  


