
Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

 

Formand: 

Vivi Risbjerg Sørensen Højvanggård 34, 22756837  

 vivivindinge@hotmail.com 
Næstformand: 

Hanne Buch-Larsen Kærvej 19,   40821442  

 hanne@buch-larsen.dk 
  

Peter Andersen   Lønbjergparken 17, 61773653  
 palm44@vindingenet.dk 

 
Svend Erik Thielke Lønbjergvænget 2, 23119175 

 jset@mail.dk 

 
Pia Jakobsen   Østervænget 20,   

 vindingelf@yahoo.com 
Kasserer: 

Susanne Andersen Mørbjergvænget 98,    20423718  

 blochandersen@c.dk 
Sekretær: 

Birgit Olsen  Mørbjergparken 71 51253871
 obolsen@vindingenet.dk  

 

 

Arkivet i skolens kælder holdes åbent efter aftale. Kontakt bestyrelsen. 

P.t. den 15/12 – 19/1 og 16/2 – alle dage kl. 19.00 – 20.00 

Der er meget historisk materiale at se og høre om, og du er altid velkommen. 

 

Vi har vedlagt  

det sidste nyudkomne hæfte  

om Søbjerggård,  

og ønsker med det alle vores medlemmer  

rigtig glædelig jul og godt nytår  

med mange spændende oplevelser 

 

Vindinge 

Lokalhistoriske Forening 

Byhornet 
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 Referat fra generalforsamlingen  

       den 16. november 2016 

 

 

Dagsorden/Referat.  

pkt.1. Valg af dirigent: 

Jens Sørensen blev valgt. 

 

pkt. 2.: Formandens beretning  

v/formand Vivi Risbjerg Sørensen: 

 

Vindinge Lokalhistorisk Forening har i øjeblikket 152 medlemmer hvilket er 35 flere end 

sidste år. En af årsagerne til denne flotte fremgang er bl.a. takket være vores Åbent Hus 

arrangementer i arkivet og vores side på Facebook. 

Vi håber selvfølgelig at medlemstallet vil blive endnu højere i de kommende år - ikke mindst 

på grund af den store tilvækst i Vindinges befolkningstal, nu hvor byen udbygges i alle 

retninger - og på grund af flere tiltag i vores by. 

 

På generalforsamlingen i 2015 blev Marianne Hansen valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år  

og Pia Jakobsen blev valgt som suppleant. 

Da Marianne også efterfølgende blev valgt som koordinator for Kulturcenteret har 

bestyrelsen godkendt, at de 2 har byttet plads. 

 

Vi har også godkendt at Benny Svarrer Jensen på grund af sygdom, har byttet plads med 

suppleant Susanne Kisby Andersen. 

Benny har p.g.a. helbredet og hans flytning fra Vindinge i år valgt helt at stoppe 

ligesom Bjarne Larsen - på grund af tidsmangel - også har valgt at træde ud af bestyrelsen.  

Vi vil takke for det store arbejde, som begge har lagt i foreningen igennem flere år! 

 

Vi har i år haft følgende arrangementer i foreningen.: 

 

I april og i september har der været Åbent 

Hus i vores arkiv i kælderen her på skolen - 

hvor alle var velkomne. Arrangementerne 

var godt besøgt af både nuværende og 

forhenværende beboere fra Vindinge og 

"snakken" gik på kryds og tværs over en kop 

kaffe. 

 

 

I september viste Axel Nielsen og Carsten Westergaard deres spændende udstilling 

"Fra stenalder til nutid" - og vi har fået dem til at vise alle deres fund igen i aften  

efter generalforsamlingen. Tak til Jer 2! 

 

7. Valg af 2 suppleanter: 

Marianne Hansen – genvalgt 

Charlotte Heller – nyvalgt (Begge for 1 år) 

 

8. Valg af 2 revisorer - Niels Jørgen Duwander og Hans Thrysøe blev genvalgt. 

 

9. Valg af 1 revisorsuppleant. - Bendt Schimmell – nyvalg 

 

10. Eventuelt. 

- Else Larsen påpegede at ikke alle i Vindinge fik Tuneposten, hvor lokalarkivet har flere  

artikler. 

Bestyrelsen kan ikke sørge for at alle medlemmer får avisen. 

Tuneposten betaler for uddeling til alle i byen, så hvis man ikke modtager den, skal  

man henvende sig til avisen, som så vil sørge for at man får den. 

Birgit Olsen foreslog at der blev lagt en stak hos købmanden. 

Pia Jakobsen taler med Dan fra Tuneposten om dette. 

 

Sluttelig stoppede dirigenten snakken om ”Tuneposten” - erklærede  

generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og orden! 

                              *** 

Efter Generalforsamlingen fik de ca. 50 fremmødte 

mulighed for at gå i kælderen og nyde en kold øl/vand. 

Her stod Axel Nielsen og Carsten Westergård for 

”underholdningen”: de havde fremlagt nogle af deres 

mange arkæologiske fund. 

 

 

 

Vores hjemmeside http://vindinge-lf.dk bliver løbende 

opdateret.  

Her kan du læse om, hvad der sker i vores forening. 

 

På Facebook ”Vindinge Lokalhistoriske Forening” 

Kan du læse sidste nyt, og se billeder fra arkivet og fra  

vores facebook venner! 

 

På www.arkiv.dk finder du alle de gamle billeder fra  

Vindinge by og skole. 

 

 

Hér et billede af den gamle bager (ca. 1915) 

http://vindinge-lf.dk/
http://www.arkiv.dk/


Vi vil blive meget glade for, hvis der er nogle af vores medlemmer, som har noget, de gerne 

vil vise frem i montren til alle de børn og voksne, der kommer på vores skole - bare giv en 

af os fra bestyrelsen et opkald hvis du har et forslag og lad os tale om det! 

Vi har i år haft besøg af 2 arkæologer fra Roskilde Museum og har startet et samarbejde og 

har fået lov at gennemsøge udgravningen på Stærkindevej med metaldetektorer med hjælp 

fra bl.a. 2 frivillige - Carsten Westergaard og Jesper Amtrup. Indtil videre er der fundet flere 

huse og noget, der ligner en grav.  

Vores præst har spurgt om vi i det nye år vil være med til at finde ud af hvem de afdøde er 

hvis navne står på nogle af de fine gamle gravsten, som er bevaret på kirkegården. Det skal 

vi senere på året til møde om. 

 Arbejdet i vores Arkiv kræver en masse ildsjæle og frivillige. Derfor har vi en annonce i 

Viften, hvor vi efterlyser frivillige hjælpere. 

 Jane Sørensen og Klaus Risbjerg har tidligere meldt sig og har været en stor hjælp i det 

omfang, som de har haft mulighed for det! Tak til de 2 og tak til Henrik Høgstrup og vores 

suppleant Marianne som også stiller op og hjælper i Arkivet - vi kan bruge mange flere 

frivillige til de mange forskellige opgaver, der er der nede!  

Vi tager med kyshånd imod enhver som vil stille sig til rådighed i et par timer indimellem - 

og håber også at der skulle være et par edb-nørder imellem. 

Tak for et spændende år! 

Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget 

Kasserer Susanne Kisby Andersen gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden 

bemærkninger. 

Herefter blev budgettet gennemgået. 

Der er budgetteret med et underskud på 1.000,- kr.. 

Efter nogle spørgsmål til opsætning af budgettal, blev budgettet godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2017 

Bestyrelsen foreslog en fastholdelse af kontingent på 100,- kr. pr. år - godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Vivi Risbjerg Sørensen - Hanne Buch-Larsen - Susanne Kisby Andersen 

0g Sven Erik Thielke 

Alle blev genvalgt for 2 år 

 

Birgit Olsen – nyvalg, blev valgt for 1 år 

  

Vi har også haft besøg af Vindinge skoles tidligere lærer Erik Marstrand og en hel del 

tidligere skoleelever nede i Arkivet, men også nuværende skoleklasser, har med stor  

interesse været på rundvisning og 4 skoleklasser har set på Aksel og Carstens udstillede  

fund. En stor succes, som også børnene elskede! 

Vi er i Bestyrelsen enige om at vi vil gøre det til en fast tradition og vil hvert år arrangere 

et Åbent Hus i arkivet for alle interesserede –  

det næste er allerede fastsat til den 5. marts 2017. 

Herudover vil Svend Erik fra bestyrelsen være i Arkivet mellem kl. 19 og 20  

den 17. november og 15. december i 2016 og den 19. januar og 16. februar i 2017,  

hvor interesserede kan møde op.  

Vores medlem, Knud Sørensen, har igen i år givet foreningen en masse materiale fra  

hans eget arkiv, som han har slægts forsket og søgt i ejendomsoplysningerne!  

Tusind tak for det hele, Knud - det er et kæmpe arbejde, du der har udført! 

Vi har også fået ½ hyldemeter gamle bøger fra Vindinge skoles bibliotek - tak for det! 

Arkivets gamle hylder har desværre ikke kunnet holde til vægten af vores arkivalier  

og er faldet ned - derfor er der nu indkøbt nogle nye og stærkere reoler, som er blevet  

samlet og sat op! 

Vi har fået ny hjemmeside - den hedder http://vindinge-lf.dk - den er stadig meget 

 mangelfuld, men Henrik Høgstrup har tilbudt at hjælpe os med at fylde den ud med  

flere oplysninger. Jeg håber også her, at vi bliver bedre til at få afleveret de aktuelle  

informationer, så de kan blive lagt på hjemmesiden. 

 

I maj var der Byvandring i det gamle og nye Vindinge.  

Helge Land Hansen fortalte endnu en gang om både  

fortid og nutid, på en fantastisk spændende og  

fængslende måde. Den flotte forårsaften blev en god  

oplevelse for alle, som fulgte turen fra skolen til kirken  

og videre til Købmanden, Smedestræde, Kærvej,  

Mejeristræde og til mindestenen på Lønbjergvej – rundt  

om Tunespidsen og tilbage ad Kærvej hen til skolen, hvor der blev serveret kaffe og kage.  

Dejligt at så mange var mødt op til dette arrangement og Tak til Helge! 

 

Traditionen tro arrangerede vi igen Sankt Hans aften ved volden for enden af  

Ørnemosestien i Mørbjergvænget 

Bestyrelsen var i år blevet enige om at prøve lidt nyt og havde fået Leths 

Party til at underholde hele aftenen med dejlig musik for alle aldre. 

Men vejrguderne ville det anderledes - regnen væltede desværre ned her i 

Vindinge. 

Musikerne fortsatte dog ufortrødent og vi fik tændt det flotte bål til tiden, sendt 

heksen afsted og fik hørt vores præst - Sofie Frost Bondorf - gode båltale, og  

De fremmødte, som ikke havde givet op, fik sunget både Midsommervisen og Vindinge- 

sangen. Vi takker alle jer, der kom og alle jer, der hjalp til med at få arrangeret aftenen. 

Vi har lovet at vi ikke giver op p.g.a. lidt regn og torden - vi ses forhåbentlig igen i 2017! 

http://vindinge-lf.dk/


I september var vi ca. 50 medlemmer, som tog på 

foreningens efterårstur, som i år gik til Odsherred, hvor  

vi fra bussen fulgte Lammefjordens inddæmning 

samtidig med at Peter Andersen fra bestyrelsen levende 

fortalte os om Audebo Pumpestations historie - og her 

havde vi så vores første stop. 

Peter fortsatte historien om hvordan sluserne blev til og 

hvordan at fjorden blev inddæmmet og nu er grobund 

for bl.a. gulerødder og kartofler. Jeg tror at alle var 

meget benovede over din fantastiske viden om hele 

området, Peter! Flot klaret! 

Efter frokost på Fårevejle Golfklubs restaurant Botwell, 

gik turen til Fårevejle Kirke, hvor der spændende blev 

fortalt om kirkens historie og om Jarlen af Botwell. 

 

 

 

 

Så gik turen hjemad over Lammefjorden, Tuse Næs 

og med en drikkepause ved Hørby Kirke. 

Tak til alle fremmødte og tak for et godt og lærerigt 

arrangement!  

 

 

Vores kasserer vil senere fortælle om foreningens økonomi, men jeg vil da lige nævne, at 

foreningen ingen restancer har i år - det er vi meget glade for -  tak for det! 

Kontingentet har i 2016 været kr. 100,- årligt pr. husstand og Bestyrelsen vil senere foreslå 

at det fortsætter uændret i det nye regnskabsår. 

 

 

 

Kontingent kan indbetales på posthuset med vedlagte girokort, eller som de 

fleste medlemmer gør - via netbank til foreningens konto i Danske Bank  

( på Reg.nr. 1551 - kt.nr. 83 96 477) –  

HUSK navn på indbetalingen.   

 

Man kan i særlige situationer - og for at slippe for gebyr - også stadig indbetale til  

et bestyrelsesmedlem - men HUSK også her at få en kvittering af vedkommende der  

modtager kontingentet, og endelig, som noget nyt, kan der også betales med  

MobilePay til formand eller kasserer. 

Betalingsfristen for næste kontingent er den 1. februar 2017. 

Foreningens lille Medlemsblad, Byhornet, uddeles og sendes hver gang til alle vores 

medlemmer.  

 

Som vi også meddelte på sidste års generalforsamling, vil det lette os meget, hvis man  

har en mailadresse, som vi må sende Byhornet til. Sidste år benyttede ca. 20  

medlemmer sig af dette - i dag er tallet 66 - det er vi glade for. 

 

Skriv en mail til bestyrelsen på vindingelf@yahoo.com , 

hvis du også ønsker dette.   

 

Vi er godt klar over at ikke alle kan modtage mail, og derfor fortsætter vi selvfølgelig  

med at dele Byhornet manuelt ud til dem og at sende det via postvæsenet til de  

udenbys medlemmer, som ikke har mailadresser- men også her sparer vi en del i porto,  

som jo i dag er blevet dyr - hvis vi får en mailadresse. 

 

Vi bliver i foreningen ved med at forny os - og vores Facebook-side, vores hjemmeside 

og de mange artikler i Tune-posten har gjort, at der er kommet mere fokus på vores  

forening og dermed også flere medlemmer - det er vi også meget glade for. 

 

Et nyt hæfte om Søbjerggård er lavet i samarbejde mellem Helge Land Hansen og  

Anne Mie Lomholdt og med hjælp fra bl.a. Henrik Høgstrup, bestyrelsesmedlemmer 

samt interview med hhv tidligere ejere - Anne og Ejvind - og nuværende ejere – Linda 

og Henrik.  

Hæftet sendes til trykkeriet i denne uge og vil bliv uddelt til vores medlemmer 

efterfølgende. 

 

Jan Arnt er i gang med at skrive historier om bl.a. Nygård, hans sommerferier, hans 

slægt, landsbyen Vindinge samt en Spøgelseshistorie  - Jan var igennem mange år  

feriebarn hos familien i Vindinge. Dette vil I sikkert høre mere om i 2017. 

 

Jeg er taknemmelig for, at vi har de ildsjæle, som vil gøre dette store arbejde for vores  

forening og dermed også for vores by!  

 

Der har i årets løb været stigende interesse for de hæfter, som tidligere er udgivet og vi  

Har fået genoptrykt et par af dem, da de var ved at være udsolgt! Det kan også ses på  

regnskabet. 

 

I år har vi fået en bod til julemarkedet i hallen den 29. november - her vil vi sælge vores  

hæfter, vores plakat og så selvfølgelig håbe på at få flere medlemmer. 

 

Vi har en Montre stående her i fælleslokalet på skolen, og den har tidligere i år  

været fyldt med gamle klasse- og lærerbilleder og nogle karakterbøger. 

Der er nu udstillet nogle af Axel Nielsen og Carsten Westergårds fund og fra næste  

uge kommer der lidt julestemning med julepynt fra gammel tid!  

 

mailto:vindingelf@yahoo.com

