
 

 

 

 

 

Vindinge Lokalhistoriske Forening 

              
     
  
 

 

Byhornet 
 

 

                                                         Indhold: 

o Referat af generalforsamlingen 2021 
o Referat fra besøg i Reerslev Forsamlingshus 
o Telefonliste/Hjemmeside og Facebook 

 
                                      Obs!  Vedlagt regnskab/budget samt bilag omkring kontingent 2022 
 
 

 
 
 
 

                              29. årgang nr. 3                                        December 2021 
 

 

 

 



Referat af generalforsamling 18. november 2021 afholdt på Vindinge Skole 
 
Der var 26 fremmødte medlemmer + bestyrelsen 7 personer. 
 
Regnskab og budget, samt forslag til vedtægtsændring lå på bordene ved 
generalforsamlingens start.  
 
Referent Kirsten Schimmell. 
 
Bestyrelsen, alle var mødt: Ulla Rasmussen, Hans-Christian Eisen, Svend Erik Thielke,  
Pia Jakobsen, Bente Larsen, Birgit Olsen, Kirsten Schimmell. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 

Benny Christensen blev valgt som dirigent. 

Det blev konstateret at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 

 

2            Bestyrelsesberetningen ved formand Ulla Rasmussen: 
"Det har været en meget speciel periode, vi alle har gennemgået med nedlukninger 
som følge af Corona, og det afspejler derfor også vores foreningsarbejde. 
 
Der var ikke julemarked, hverken sidste år og vil heller ikke være i år, men vi har dog 
alligevel fået lov til at få vores bod stillet op i forhallen i forbindelse med 
juletræsfesten 23. november. Det er vi selvfølgelig glade for, så får vi mulighed for at 
fortælle interesserede om vores forening, få solgt nogle af vores hæfter eller endnu 
bedre få nye medlemmer, så det ser vi frem til.  
(Det blev så desværre efterfølgende aflyst!) 
 
Men selvom tiden har gjort det svært at samles, har vi dog ikke ligget på den lade 
side i arkivet, udover den lange periode, hvor vi ikke kunne/måtte mødes, men 
efterfølgende har vi arbejdet hårdt på at få alt det modtagne materiale katalogiseret, 
så udefra kommende let vil kunne finde forskellige fotos og artikler frem af 
gemmerne.  
Vi har udformet en oversigt, som er listet efter f.eks. Vindinge-historier, noget om 
enkeltpersoner og selvfølgelig alle gårdene i Vindinge. Vi tror på, at det kan blive et 
godt værktøj. Derfor tænker vi at gøre det samme med alle billeder og arkivalier, vi 
har liggende og hængende i arkivet, så alle kan læse historien bag disse ting.  
Vi håber på den måde at gøre det mere spændende at komme på besøg i arkivet, for 
vi må jo nok tilstå, at vi kunne godt ønske os en bedre placering, men det ligger vist 
ikke lige i kortene. 
 
Vi har modtaget rigtig, meget materiale og billeder til arkivet, og det takker vi for, og 
vi opfordrer til, at man stadig sender os materiale, som vi enten må beholde eller 
låne til kopiering.  
 
Vi bruger arkivsystemet Arkibas, hvor vi registrerer og lægger alt materialet ind, men 
hvis man skal finde et foto eller andet materiale, gøres dette via Arkiv.dk, og her kan 
alle gå ind for at finde en masse materiale om byen og personer. Vi mangler stadig 
hjælp til oplysninger om navne, korrekte datoer osv. – og mange har allerede været 
hjælpsomme med at kommentere på dette, og stor tak for det, og I må endelig 
fortsætte med at give os tilbagemeldinger, så vi kan få opdateret informationerne, 
som henviser til de forskellige fotos.  
 

  



Der er nu lagt over 1.600 Vindinge fotos ind på arkiv.dk. – og vi fortsætter, der er 
stadig masser af fotos og andet materiale, som skal scannes ind. 
 
Vi interviewer ældre Vindinge-borgere, og vi håber, at vi kan få nogle flere til at stille 

op og fortælle deres historie. Det er så vigtigt for eftertiden, at man kan høre, 

hvordan en hverdag tog sig ud i ”gamle dage”, så opfordringen er hermed givet 

videre.  

 

Vi har mange, gamle interviews, som er ved at blive spillet over på et mere 

tidssvarende medie, så disse optagelser ikke går tabt, det vil være virkelig ærgerligt. 

Det er dog et stort arbejde, det er svært at høre, hvad der bliver sagt, da lyden er 

dårlig, så vi må se, hvad resultatet bliver. 

 

Jeg ved ikke, om I har hørt om det fælles by-projekt, som bliver kaldt  
”Vindinge Dage”. Det skulle have være afholdt i foråret 2020, men blev også aflyst 
pga. Corona. Her fik alle foreninger i Vindinge mulighed for at byde ind med en eller 
flere aktiviteter, så man f.eks. kunne prøve en ny sportsgren eller blot høre om, hvad 
de laver i de forskellige foreninger. Her havde vi lagt billet ind med en byvandring og 
besøg i arkivet.  
Det bliver så forsøgt afholdt til næste forår, hvor vi igen vil tilbyde byvandring og 

besøg i arkivet. 

 

I weekenden den 12.-13. juni var der loppemarked på Kærvej med rigtig, mange 

stande, især om lørdagen. Vi deltog dog kun om søndagen, hvor vi fik solgt for lidt 

over 400 kr. af diverse hæfter, så der vil vi også deltage til næste år. 

 

Hvad angår Skt. Hans, måtte vi desværre aflyse vores Sankt Hans bål, og I har nok 

hørt og læst, at vi søger hjælp til denne opgave. Vi håber stadig på, at der dukker 

nogle op, som kunne have lyst til at være med til at føre denne tradition videre. 

Derfor vil vi igen opfordre til, at hvis I kender nogen, eller selv har lyst, må I endelig 

ikke holde jer tilbage. Det vil være så ærgerligt, hvis dette arrangement ikke kan 

fortsætte, specielt når der er flyttet så mange børnefamilier til byen.  

Det må være muligt at gennemføre, og måske skal der tænkes i andre baner, så vi er 

meget åbne for forslag. 

 
              Byvandringen, som Svend Erik gennemførte den 24. august, var endnu engang en     
              stor succes med stort fremmøde. Emnet denne gang var, hvordan Svend Erik husker  
              Vindinge så ud i 50-erne, og om nogle af de "karakterer", som på den tid boede i  
              Vindinge. Efter ca. 2 timers vandring blev der sluttet af med en kop kaffe i hallens  
              cafeteria. 
              Vi har efterfølgende investeret i en højttaler og mikrofon, som vi vil udstyre Svend  
              Erik med ved den næste byvandring, så håber vi, at alle bedre vil kunne høre, hvad  
              Svend Erik fortæller.  
 
              Den 18. september gik vores efterårstur til Kalundborg i bus, hvor Hans-Christian  
              Eisen først gjorde stop og fortalte om Tveje Merløse Kirke, en af vores ældste kirker. 
              Derefter kørte vi videre til Kalundborg, hvor vi besøgte museets have med  
              middelalderplanter og så en model af Kalundborg by.  
              Frokosten blev indtaget på Bispegården, og til slut så vi Vor Frue Kirke, en meget flot  
              og speciel kirke. Vi satte os i bussen hjemad kl. 15, og her nåede vi lige at høre  
              kirkens berømte klokkespil. 



 
              Vi fik i starten af oktober en henvendelse fra Reerslev Forsamlingshus, hvor de har  
              noget, der hedder ”Tinas talkshow”. Det er vel, hvad man kan kalde deres   
              kulturcenter. Tina skrev til os og spurgte, om der var en, som kunne komme og  
              fortælle om dengang, da Reerslev og Vindinge var en kommune, og de ville også  
              gerne høre om vores forening, og hvis vi kunne fortælle noget om modstands-  
              bevægelsen. Så den 21. oktober drog Svend Erik til Reerslev, og det blev efter sigende 
              en meget vellykket aften. Deltagerne blev også lidt nysgerrige på vores forening, da  
              de ikke har en sådan i Reerslev. 
 
              Vores Facebook-side er stadig meget populær og har omkring 680 medlemmer,  

              hvilket i høj grad kan tilskrives Pias store engagement med opslag om både nye og 

              gamle historier. Her får vi jævnligt spørgsmål og oplysninger om "gamle dage" fra  

              både tidligere og nuværende Vindinge-borgere, hvilket giver anledning til mange  

              kommentarer. 

              Vi opfordrer derfor til at ”slå vejen forbi” Facebook-siden og gå ombord i de gode  
              historier og ikke mindst at blande jer i debatten. 
 
              Vindinge Lokalhistorisk Forening har i øjeblikket 152 medlemmer, og det tal skulle  
              meget gerne komme højere op, så jeg vil bede jer om at være med til at sprede det 
              gode budskab. 
 
              Til slut vil jeg sige en kæmpe TAK til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer,  
              og ikke mindst tak til jer medlemmer og ildsjæle, som gør et arbejde for vores lille  
              forening, og det kan siges meget kort og klart - for uden jeres hjælp og indsats -  
              ingen forening!" 
 
              Beretningen blev godkendt. 
 
3.          Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget ved kasserer Birgit Olsen. 
              
             Regnskabsår 01.10.2020 – 30.09.2021. 
 
             Regnskabets hovedpunkter blev gennemgået, og der var ingen kommentarer hertil. 
 
             Regnskabet blev godkendt. 
 
             Budgettet blev fremlagt. Der var kommentarer fra salen. 
 
             Der er budgetteret med kr. 10.000,- til arrangementer.  
 
             Beløbets størrelse blev diskuteret, og der var stemning for, at der skulle arbejdes for  
             at få flere medlemmer, bl.a. ved annoncering eller flere arrangementer, hvor der  
             gøres opmærksom på foreningen.  
              
             Alternativt kunne der tages betaling for byvandringer eller større egenbetaling på  
             andre arrangementer. 
 
             Budgettet blev taget til efterretning. 
 
4.          Behandling af indkomne forslag. 
              Der er indkommet forslag fra Henrik Høgstrup til ændring af Vindinge Lokalhistoriske 
              Forenings vedtægter § 4, så regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 



 Da det, af tidsmæssige årsager, ikke er muligt at udsende regnskabet sammen med 
indkaldelsen, blev man enige om, at det godkendte regnskab lægges på hjemme-
siden og Facebookgruppen senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 

              Dette forslag blev vedtaget.  
 
              Vedtægterne tilrettes og offentliggøres ligeledes på hjemmesiden og Facebook. 

 
5.           Fastsættelse af kontingent for 2022 
 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 100/husstand. 

 
Revisorerne kom med et ændringsforslag, der gik på en kontingentforhøjelse til kr. 
150,- på baggrund af for lav kassebeholdning.  
 
Forslaget blev vedtaget med et flertal.  
 

 Kontingentet er fra 2021/2022 kr. 150,- pr. husstand pr. år. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 
 Ulla Rasmussen – blev genvalgt. 
 Birgit Olsen – blev genvalgt. 
 Pia Jakobsen – blev genvalgt. 
 Alle blev valgt med applaus. 
 
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år: 
 Marianne Bossen – blev genvalgt 
 Jørn Zinglersen – blev valgt – suppleant Bente Larsen er gået ind i bestyrelsen sidste 

år, da Hanne Buch-Larsen, som varslet, stoppede (der var ingen generalforsamling 
pga. Corona). 

 Begge blev valgt med applaus. 
 
8.  Valg af 2 revisorer for 1 år: 
 Niels Jørgen Duwander – blev genvalgt. 
 Hans Thrysøe – blev genvalgt. 
 Begge blev genvalgt med applaus. 
 
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år: 
 Susanne Kisby Andersen – blev genvalgt med applaus. 
 
10. Eventuelt 
 Bent Kobbelgaard havde ønsket/forventet, at bestyrelsen havde været mere synlig 

under generalforsamlingen, han syntes det var dirigenten, der styrede "slagets gang". 
Ingen kritik af nogen bare en konstatering. 
 
Efter generalforsamlingen var der gratis kaffe og kage samt øl og vand og et meget 
spændende foredrag af direktør for ROMU, Morten Thomsen Højsgaard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

                Referat fra besøg i Reerslev Forsamlingshus v/Svend Erik Thielke 
 
                Foreningen havde fået en henvendelse fra Reerslev Forsamlingshus, hvor man en gang  
                om ugen mødes til spisning, sang og forskellig underholdning.  
 
                Et af indslagene er "Tina's Talkshow", hvor man uddyber forskellige emner. 
                Vi blev spurgt, om et medlem ville komme og fortælle om vores forening, og om den  
                tidligere Reerslev-Vindinge Kommune. 
 
                Da undertegnede er den eneste i bestyrelsen, som har oplevet den gamle kommune,  
                var det mig, som havde fornøjelsen af at "underholde" den 21. oktober.  
 
                Jeg havde ½ time, hvor jeg fortalte om vores forening, kommunen, sygekassen, kirken,  
                skolen mv.!!  
 
                Blev ganske positivt modtaget af de 30-40 fremmødte. 
 
                Tilbød vores support, hvis man skulle overveje at starte en lokalhistorisk forening i  
                Reerslev/Stærkende. 

 

 

 

 

 

 

               Vindinge Lokalhistoriske Forening og Arkiv ønsker alle medlemmer 
 

              Glædelig jul og godt nytår! 

 
 

                Vi krydser fingre for og håber, at vi får mulighed for at kunne mødes til flere 

             arrangementer i det kommende år, end det har været muligt i de forgangne 🤞 
 
             Pas godt på jer selv og hinanden! 
 

                                                               
 

 

 



CVR nr. 29068763 

Konto.nr. 1551 8396477 

Arkiv nr. 265-02  

      

                Vindinge Lokalhistoriske Forening og Arkiv  
 
 Bestyrelsen 2022  

   

   

Navn Adresse og e-mail Telefon 

 
Formand: 
Ulla Rasmussen 

 
Hjortlund 10 
ullar1958@outlook.dk 

 
 
24949196 

 
Næstformand: 
Svend Erik Thielke 

 
Lønbjergvænget 2  
jset@mail.dk 

 
 
23119175 

 
Kasserer: 
Birgit Olsen 

 
Mørbjergparken 71 
obolsen@vindingenet.dk 

 
 
46358286/51253871 

 
Sekretær: 
Kirsten Schimmell 

 
Stærkindevej 1 
kirstenschimmell@hotmail.com 

 
 
42177249 

 
Bestyrelsesmedlem: 
Hans-Christian Eisen 

 
Mørbjergparken 14  
hc@eisen.dk 

 
 
61263613 

 
Bestyrelsesmedlem: 
Pia Jakobsen 

 
Østervænget 20 
vindingelf@yahoo.com 

 

 
Bestyrelsesmedlem: 
Bente Larsen 

 
Mørbjergvænget 61  
behela61@hotmail.com 

 
 
2425 6158 

 
Suppleant: 
Marianne Bossen 

 
Mørbjergvænget 73,  
bossen.m@vindingenet.dk 

 
 
46362069/25292221 

   
Suppleant: 
Jørn B. Zinglersen 

Stenlandsvej  52 
jbz@mail.dk 

 

31608160 

  
  
Foreningens hjemmeside: www.vindinge-lf.dk 
Foreningens Facebook side: Vindinge Lokalhistoriske Forening 
 
Arkivet i skolens kælder 
Det er muligt at komme ind og se den historiske samling for små grupper, og vi er  
altid interesseret i at låne materiale og gamle arkivalier, du kan blot kontakte en  
fra bestyrelsen. 
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