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 Referat af Ordinær Generalforsamling i SLAGLOSIA 

Onsdag den 25. marts 2015 kl. 1900, 

Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, lokale 2. 

 
Der var 12 fremmødte til foreningens 26. ordinære generalforsamling. 

 

1. Valg af stemmetællere:  

Punktet blev udskudt til det eventuelt blev aktuelt med afstemninger. 

 

2. Valg af dirigent:  
Bestyrelsen foreslog Mogens Jensen, der blev valgt uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt 

både pr. mail og pr. brev. 

 

3. Formandens beretning:  
Formanden Torben Hansen aflagde beretning og omtalte de i alt seks 

foredrag i henholdsvis efteråret 2014 og foråret 2015. Endvidere omtalte 

han foreningens fire øvrige arrangementer: Turen ”I Hellig Anders 

fodspor”, tur til Vordingborg Borgcenter, arrangementet med 

middelaldermad samt turen ”Rundt om Sct. Mikkels Kirke”. 

 

Torben Hansen nævnte endvidere, at foreningen har igangsat en række 

uddannelsesinitiativer om anvendelsen af metaldetektorer. Initiativerne er 

foranlediget af et begyndende samarbejde med Museum Vestsjælland og 

de øvrige tre arkæologiforeninger i Vestsjælland. Alt tyder på, at Museum 

Vestsjælland fremadrettet ønsker at inddrage frivillige fra de fire 

foreninger i arkæologiske udgravningsarbejder. 

 

Endelig nævnte Torben Hansen at foreningen er i gang med at 

modernisere sine vedtægter, blandt andet så de bedre er tilpasset 

foreningens eventuelle deltagelse i arkæologiske undersøgelser. Et forslag 

til moderniserede vedtægter vil blive fremlagt på generalforsamlingen i 

foråret 2016. 

 

Sluttelig omtalte Torben Hansen foreningens overvejelser omkring den 

fremtidige brug af arealerne ved Antvorskov Ruiner. Et af foreningens 
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mål er, at undersøge mulighederne for at danne en selvejende institution 

til at tage sig af drift og formidling af området. I den forbindelse 

planlægger foreningen møder med Museum Vestsjælland, 

Kulturstyrelsen, Kulturudvalget i Slagelse kommune, Johanniterne og 

ejeren af området. 

 

Til sidst takkede Torben Hansen Slagelse kommune for det tilskud, der 

blev givet i forbindelse med foreningens 25-års jubilæum. 

 

Efter en række spørgsmål, supplerende oplysninger og debat om 

fremtiden for arealerne ved Antvorskov Ruin, blev beretningen godkendt. 

 

4. Regnskab og budget:  

Kassereren Hans Peter Hansen gennemgik regnskabet for 2014, der 

udviser et overskud på 5.278,49 kroner og en beholdning pr. 31. december 

2014 på 22.564,54 kroner. 

 

Endvidere gennemgik han budgettet for 2015.  

 

Regnskab 2014 og budget 2015 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

5. Indkomne forslag:  
 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 

 

6. Fastsættelse af kontingent:  
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 125 kroner pr. år. Forslaget 

blev godkendt. 

 

7. Valg af formand:  
Torben Hansen blev genvalgt uden modkandidater. 

 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:  
Carsten Egø Nielsen og Peter Kristensen blev genvalgt som 

bestyrelsesmedlemmer for 2 år uden modkandidater. 

 

Solveig Herthoni Hansen og Kjeld Peter Ahlmann Olesen blev genvalgt 

som suppleanter for 1 år uden modkandidater. 
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9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:  
Johnny Schmidt og Christina Veng Christensen blev genvalgt som 

revisorer for 1 år uden modkandidater. 

 

Mogens Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år uden 

modkandidat. 

 

10. Eventuelt:  
Solveig Herthoni orienterede om aktiviteterne i ”Sagnlandet Lejre” i 

2015. 

 

Torben Hansen oplyste, at samarbejdet mellem de fire 

arkæologiforeninger og Museum Vestsjælland eksempelvis også kan 

betyde fælles busture til arkæologiske interessante steder og/eller, at de 

fire foreningers medlemmer besøger hinandens interessante steder. 

 

Endvidere var der flere synspunkter omkring detektorarbejdet. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.05. 

 

Efter generalforsamlingen fortalte Torben Hansen om skoleforholdene i 

området helt tilbage fra 1100-tallet, herunder om skoleforholdene på 

Antvorskov Kloster. Endvidere fortalte han om Slagelse Latinskole. 

 
Referat ved Carsten Egø Nielsen. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  
 


