Referat af generalforsamling d. 8. oktober 2020.
Formanden Peter Kristensen bød velkommen til den årlige generalforsamling 2020, som på grund af
Coronasitationen afholdes meget sent. Formanden udtrykte ønske om en fredelig og fordragelig afvikling af
den årlige generalforsamling.
1.

Valg af stemmetællere

Dette punkt blev udskudt, indtil der måtte foreligge en situation som krævede stemmetællere.
2.

Valg af dirigent

Peter Kristensen foreslog tidligere medlem af Slaglosias bestyrelse Kjeld Peter Ahlmann Olesen (KPAO) blev
valgt som dirigent. Der var ingen modkandidater og KPAO var valgt som dirigent.
KPAO takkede for valget og udtrykte et ønske om en god afvikling af den årlige generalforsamling. Det blev
fastslået, at samtlige fremmødte er gyldige medlemmer af Slaglosia, og at kontingentet var betalt, hvorfor
alle var stemmeberettigede.
3.

Formandens beretning om foreningens virke

I 2019 fik Slagelseegnens Historiske Forening – Slaglosia ny formand i det Peter Kristensen tog over efter
Carsten Egø Nielsen, trak sig af helbredsmæssige årsager.
Den primære aktivitet forår og efterår er foredrag. I 2019 har der været foredrag om herregården Espe og
slægten Moltke-Huitfeldt ved tidl. godsejer Adam Moltke-Huitfeldt, Vitus Berings sidste rejse ved
foredragsholder Eigil Holm, vikingetiden set fra Sydsjælland og Møn ved forhistorisk arkæologi Jens
Ulriksen, Salget og delingen af Antvorskov, og de deraf opståede godser ved Ole G Nielsen samt begravelser
og gravskikke i København ved Museumsinspektør Niels Henrik Andersen fra Københavns Museum.
Sommerens aktiviteter bød på byvandring i Boeslunde med fokus på kirke, kirkegården og skolen samt med
afslutning på Espe Gods. Den anden byvandring gik til Ridehuspladsen i Slagelse, Carsten fortalte om
Ridehuspladsens historie, den tidligere politistation, den tidligere brandstation, Ting- og arresthuset mm.
Sommeren bød også på historisk mad med 1800-tallets køkken som tema og sommerens aktiviteter blev
afsluttet med en guidet rundvisning i Hauchs Physiske Cabinet.
Foreningen, der har 45 betalende medlemmer i 2019, har oprettet en Facebookside. Endvidere opdateres
hjemmesiden og der er planer om en ny hjemmeside med Slagelsehistorie.
Formanden takkede slutteligt foreningens medlemmer for deltagelse i og opbakning til foreningen
arrangementer.
4.

Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til formandens beretning

Torben Hansen fortalte om afviklingen af den årlige sommerspisning, hvor deltagerantallet var, som det har
været i de senere år. Solveig Hertoni Hansen var på grund af sit arbejde i Ertebølle forhindret i at lave

maden, som hun plejede, hvor Torben Hansen havde bestilt smørrebrød, en disposition som alle var meget
tilfredse med. Torben foreslog, at der på fremtidige sommerspisninger vil blive serveret smørrebrød, hvilket
forslag blev vedtaget.
5.

Regnskabsaflæggelse v. kassereren og de valgte revisorer samt spørgsmål hertil

Hans Peter Hansen gennemgik det foreliggende reviderede regnskab for 2019, antallet af betalende
medlemmer. Årets resultat var 3.694,88 kr., foreningens indestående i banken var 49.189,11 kr. og
medlemstallet er på 45 betalende medlemmer.
Regnskabet for 2019 blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
6.

Behandling af indkomne forslag

Ingen indkommende forslag.
7.

Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år

Budget for 2020 med kontingent på 125 kr. blev gennemgået og godkendt.
8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der blev her foreslået, at bestyrelsen udvides til 7 faste medlemmer, hvilket blev enstemmigt 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 medlemmer af
bestyrelsen for to år.

Tre bestyrelseskandidater stillede op til valget som nye bestyrelsesmedlemmer:
•
•
•

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
• Carsten Egø Nielsen
Kjeld Peter Ahlmann Olesen takker af for denne gang.
9.

Valg af en revisor og en revisorsuppleant

Lars Rynord blev genvalgt som revisor og Jonna Egø Nielsen som revisorsuppleant
10.

Eventuelt

Igen tog ordet bortset fra dirigenten som takkede for god afvikling af Slaglosias årlige generalforsamling.
Han takkede endvidere for tiden i Slaglosias bestyrelse.
Rekordmødet tog kun 22 minutter.
Herefter orienterede Pernille Ivalo Frandsen om Antvorskov Udvalgets arbejde.

