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Referat af generalforsamling i Vindinge Lokalhistoriske Forening
13. november 2019, kl. 19.00 i skolens fælleslokale
Der var ca. 50 fremmødte
Formanden Ulla Rasmussen bød velkommen.
1. Valg af dirigent:
Benny Christensen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt. Dog konstaterede han, at der manglede et par punkter på
dagsordenen: Valg af revisorer og revisor suppleant. Der var også en
uoverensstemmelse mellem vedtægternes dagsorden og den omdelte
dagsorden.
Han ville følge vedtægternes dagsorden.
2. Bestyrelsens beretning v/Ulla Rasmussen
"Bestyrelsen har siden sidst arbejdet med følgende:
Den 27. november 2018 havde vi igen en stand i forbindelse med julemarkedet
i hallen. Vi fortalte om foreningen og solgte vores bøger, hæfter og plakater og
fik denne aften 10 nye medlemmer.
Den succes håber vi at gentage igen i år på julemarkedet den 26. november.
På Facebook kørte vi en julekonkurrence, hvor præmien var et års medlemsskab,
et valgfrit hæfte og et matrikelkort. Det er planen, at vi vil gøre noget tilsvarende
igen i år.
Vi har heller ikke i 2019 haft nogle Åbent Hus-arrangementer, da der har været
for meget rod og senest en vandskade i kælderen på skolen, men skolen er i gang
med en storstilet oprydning, så vi håber at kunne genoptage disse
arrangementer til næste år.
Arbejdet med QR-koder på de gamle gravstene på Vindinge kirkegård er
foreløbig slut.
Man kan scanne koderne og få uddybet historierne på mobiltelefonen.
Hvis ikke I har været forbi kirken for nylig, så skulle I gøre det. Alle de gamle
bevaringsværdige gravsten er flyttet hen på vest-siden af kirken, så man bedre
kan se dem, det er blevet rigtig, flot.
Vi havde i foråret, 7. maj, en kør-selv-tur til Egholm Museum v/Kr. Hyllinge, hvor
vi fik en interessant rundvisning af Rikke Falck, og efterfølgende var der kaffe og
kage i cafeen. Desværre var der ikke den store tilslutning, så vi vil nok ikke
fremadrettet lave udflugter på den tid af året.
Til gengæld havde vi den 4. juni en byvandring over temaet ”da farfar var dreng”.
Svend Erik Thielke guidede og fortalte erindringer fra sin barndom omkring
Sandvejen. Aftenen sluttede med kaffe i hallen. Det var lidt af et tilløbsstykke,
så Svend Erik har lovet at gentage successen næste år.

Den 23. juni - Sankt Hans aften – var der igen musik, sang, bål og båltale på den
grønne plæne ved Volden, for enden af Ørnemosestien, så i år kunne vi tage
vores fine, nye telt i brug, som kommunen bevilgede os sidste år, men som ikke
kom i brug pga. afbrændingsforbuddet.
I år var vejret fint, og omkring 250 små og store Vindinge-borgere mødte op for
at nyde sang og musik af Leth’s Party og senere bål og båltale.
Anne Hylleberg holdt en meget, fin båltale, og vi sang Midsommervisen og
Helge Land Hansens Vindinge-sang. Dejligt, at så mange fandt vej til pladsen.
Den 21. september - en fin efterårsdag - blev foreningens efterårsudflugt
afholdt. 27 medlemmer drog afsted i bus. Hans-Christian Eisen havde planlagt
en tur ”I Absalons fodspor”, som førte deltagerne til Fjenneslev Kirke, bespisning
på Støvlet Katrine i Sorø og Sorø Klosterkirke med efterfølgende tid på egen
hånd i Sorø by. Turen gik derefter til Brejninge Kirke, eneste rundkirke på
Sjælland. Sidste to kirker var Sct. Bendts Kirke i Ringsted og Vigersted Kirke.
Jeg vil sige tak til Hans-Christian og Birgit fra bestyrelsen, som stod for
planlægningen af arrangementet og tak til dem, der mødte op.
Det skulle efter sigende have været en flot og lærerig tur, og dejlig mad på
Støvlet Katrine i Sorø.
Vores arkiv har ligget lidt stille i år, men vi har dog fået scannet en del billeder
ind, fået sat tekst på og lagret til offentligheden, så mange tak for indsatsen.
Der er lagt lidt over 1500 fotos ind på arkiv.dk.
Jeg vil sige TAK til redaktør for TunePosten, Dan Bjerring, for et godt samarbejde
og for at bringe mange gode indlæg om bl.a. Vindinges historie.
Vi håber, at vi kan fortsætte med at levere historier - også til foreningens
hjemmeside.
Vindinge Lokalhistorisk Forening har i øjeblikket 171 medlemmer.
Dette tal håber vi fortsætter med at blive højere i de kommende år - ikke
mindst på grund af den store tilvækst i Vindinges befolkningstal.
Vores kasserer vil senere fortælle om foreningens økonomi, men jeg vil da
lige nævne, at de medlemmer, som ikke har betalt, trods rykkere, er blevet
slettet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og derfor har vi ingen
restancer stående.
Kontingentet har også i år været kr. 100,-pr husstand, og det vil bestyrelsen
senere foreslå uændret også til næste år.
2020 kontingentet opkræves i forbindelse med næste Byhorn, som forventes
at udkomme lige før jul. Betalingsfristen er den 31/01-2020.
Kontingentet kan indbetales kontant til kassereren eller via netbank.
Alle oplysninger om betaling m.v. vil blive beskrevet i det næste
Byhorn og på foreningens hjemmeside.

På vores Facebook-side, som nu har 564 medlemmer, får vi jævnligt spørgsmål
om "gamle dage", om tidligere Vindinge-borgere og andre små historier - det er
vi rigtig glade for. Bliv endelig ved med at blande jer i debatten.
På nogle af de billeder, som er lagt ind på Arkiv.dk, mangler vi også hjælp med
oplysninger om beliggenhed, navne, datoer m.v. – så vi tager meget gerne imod
hjælp til dette. Vi modtager meget gerne historier og gamle billeder til arkivet,
og vi takker for de ting og billeder, vi allerede har fået i årets løb.
Til slut vil jeg sige TAK til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer,
arkivhjælpere og tak til medlemmer og alle andre ildsjæle, som gør et arbejde
for vores lille forening - og dermed også for Vindinge.
I år har Marianne Hansen valgt at stoppe som suppleant i bestyrelsen, og jeg vil
selvfølgelig sige mange tak, Marianne, for samarbejdet og dit engagement i
bestyrelsesarbejdet.
Efter generalforsamlingen i dag, har vi den store fornøjelse at få besøg af
Hans-Peter Tams, som vil fortælle om sin barndom i slutningen af 2. Verdenskrig,
hvor familien blev deporteret til Polen og siden adskilt, så børnene måtte klare
sig selv under flugten gennem det nordlige Tyskland.
En gribende fortælling, I kan godt finde lommetørklæderne frem.
Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning blev godkendt uden
bemærkninger.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget v. kassereren
Kassereren startede med at fortælle, at der var en fejl i regnskabet.
Det blev senere under punktet udredt, idet det viste sig, at udgiftsposten
til Egholm-turen var forrykket i kolonnen og derfor ikke var talt med.
Kassereren gennemgik de enkelte punkter.
Revisor Niels Jørgen Duwander kunne meddele, at bank og kassebeholdning
stemte. Dirigenten foreslog, at man vedlagde regnskabet med næste Byhorn.
Som andet punkt under regnskabet blev budgettet fremlagt uden bemærkninger
fra generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at det var taget til efterretning.
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog:
§ 6 i en lidt ændret skikkelse:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som efter afholdt generalforsamling konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer
og sekretær.
Stykke 2: Er uændret.
Stykke 3: Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der tilkendegiver, at de er villige
til at modtage valg.
§ 7 Her tilføjes et nyt punkt: Formand og kasserer tegner foreningen.
§ 8 Kassereren fører foreningens regnskab og sørger for opkrævning af
kontingentet. Formanden og kassereren kan hver for sig disponere over
foreningens midler.
Foreningens regnskabsår er: 01/10 til 30/9.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forslog uændret 100 kr./husstand.
Det blev vedtaget.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Ulla Rasmussen, Pia Jakobsen og Birgit Olsen for 2 år.
Alle 3 var villige og blev valgt uden modkandidater.
7. Valg af 2 suppleanter
Marianne Hansen – modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Marianne Bossen og Bente Larsen.
De blev valgt for 1 år.
8. Valg af 2 revisorer
Niels Jørgen Duwander og Hans Thrysøe blev genvalgt.
9. Valg af 1 revisorsuppleant
Susanne Kisby Andersen blev genvalgt.
10. Eventuelt
Ingen ønskede ordet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden.
Formanden takkede dirigenten for den udførte dåd og takkede Marianne Hansen,
som var stoppet som suppleant.

Kontingent for 2020
Betaling af kontingent for 2020 - kr. 100,- skal ske via netbank til foreningens
bankkonto: 1551-0008396477. HUSK navn på indbetalingen.
Man kan også betale kontant til foreningens kasserer, se navn- og adresseliste bagest
i bladet.

Julemarkedet i hallen 26. november
Vi var igen i år repræsenteret på årets julemarked i Vindinge Hallen, hvor vi solgte
vores bøger og hæfter og selvfølgelig også medlemskaber samt forærede matrikelkort plakater væk til interesserede.
Standen blev, især i starten, flittigt besøgt af byens børn, da de opdagede vi havde en
kurv med gratis karameller 
Vi har ligeledes i år haft en konkurrence på vores Facebook side, hvor man kunne
vinde et års medlemskab af foreningen.

Vinderen blev Lone Graversen, som på markedet kunne komme og vælge bøger og
hæfter. Vi ønsker tillykke og velkommen i foreningen.
Vi havde besøg af mange både nye og gamle Vindinge-borgere, med hvem vi fik en
hyggelig snak om byen og dens udvikling, og det blev da også til 3 nye medlemmer,
tak for det og velkommen i foreningen!
Som I ser, havde vi også en god hjælper 

Vindinge Lokalhistoriske Forening ønsker alle
medlemmer en rigtig glædelig jul og godt nytår!

Bestyrelsen
Navn

Adresse og e-mail

Tlf.

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:
Hans-Christian Eisen

Mørbjergparken 14,
hc@eisen.dk

61263613

Bestyrelsesmedlem:
Hanne Buch-Larsen

Kærvej 19,
hanne@buch-larsen.dk

40821442

Bestyrelsesmedlem:
Pia Jakobsen

Østervænget 20,
vindingelf@yahoo.com

Bestyrelsesmedlem:
Kirsten Schimmell

Stærkindevej 1,
42177249
kirstenschimmell@hotmail.com

Suppleant:
Marianne Bossen

Mørbjergvænget 73,
bossen.m@vindingenet.dk

46362069/
25292221

Suppleant:
Bente Larsen

Mørbjergvænget 61,
behela61@hotmail.com

2425 6158

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.

