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Bestyrelsen for Vindinge Lokalhistoriske Forening har valgt at udsætte årets generalforsamling 
- grundet Covid-19. 
 
Vi fremsender her bestyrelsens beretning v/Ulla Rasmussen 
 
Bestyrelsen har siden sidst arbejdet med følgende:  
 
Den 26. november 2019 havde vi igen en stand i forbindelse med julemarkedet i hallen, hvor vi 
fortalte om foreningen og solgte vores bøger og hæfter og forærede vores matrikelplakat væk.  
Vi fik denne aften 3 nye medlemmer.  
Den succes skulle vi have gentaget 24. november i år, men både juletræ og julemarked er blevet 
aflyst grundet Covid-19. 
 
I 2020 har vi heller ikke haft nogle Åbent Hus-arrangementer, ligeledes pga. Covid-19.  
Der er dog blevet ryddet en del op i kælderen, så vi håber at kunne genoptage disse Åbent Hus-
arrangementer. 
 
Vores arkiv har ligget lidt stille i de sidste par år, men vi modtager stadig meget materiale af 
forskellig art, som vi siger stor tak for.  
Arbejdet med registrering, scanning og indtastning håber vi snart kan komme i gang igen.  
Der er nu lagt omkring 1600 fotos ind på arkiv.dk. 
 
På nogle af de billeder, som er lagt ind på Arkiv.dk, mangler vi stadig hjælp til oplysninger om 
beliggenhed, navne, datoer m.v. – så vi tager meget gerne imod hjælp fra jer alle.  
Vi modtager meget gerne historier og gamle billeder til arkivet, og vi takker for de ting og 
billeder, vi allerede har fået eller lånt i årets løb. 
  
Vi har tidligere lavet interview med ældre Vindinge-borgere, dette vil vi genoptage og håber, at vi 
kan få flere til at stille op og fortælle deres historie. Denne opfordring er hermed givet videre. 
 
Sankt Hans aften blev desværre også aflyst på grund af Covid-19. 
 
Byvandringen, som vi havde sidste år, var en stor succes, som skulle have været gentaget i 
forbindelse med det fælles by-projekt Vindinge Aktiv Dage, men dette er desværre ligeledes 
aflyst.  

 

Arbejdet med QR-koder på de gamle gravstene på Vindinge kirkegård var ellers afsluttet, men vi 
har nu fået de informationer, vi manglende til den sidste sten.  
Det er blevet virkelig godt, flot arbejde! 
 
Den planlagte kør-selv-tur den 26. september måtte vi aflyse på grund af for få tilmeldinger, men 
vi tilskriver dette Covid-19.  
 
Vindinge Lokalhistorisk Forening har i øjeblikket 165 medlemmer.  
Vi har et stille håb om, at dette tal vil stige i takt med Vindinges tiltagende befolkningstal. 
 
Vi har gjort et andet tiltag og sat en annonce i idrætsforeningens blad VIFten, for også på den 
måde at gøre opmærksom på vores eksistens, da bladet bliver omdelt til alle husstande i byen. 
 
Kontingentet har også i år været kr. 100,-pr. husstand, og det foreslår bestyrelsen uændret til 
næste år. Betalingsfristen er den 31/01-2021. 
Kontingentet kan indbetales kontant til kassereren eller via netbank konto nr. 1551-0008396477. 
Alle oplysninger om betaling vil blive beskrevet på foreningens hjemmeside og Facebook. 
 

  
 

 



Vores Facebook-side har over 600 medlemmer, det er vi ret stolte af.  
Her får vi jævnligt spørgsmål og oplysninger om "gamle dage", tidligere Vindinge-borgere og 
andre småhistorier, hvilket giver mange kommentarer. Vi opfordrer derfor til endelig at fortsætte 
med at blande jer i debatten på Facebook-siden. 
 
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. Det er vi meget 
taknemmelige for. 
 
Jeg vil også sige tak til TunePosten, som stadig bringer gode historier om Vindinge. Vi vil forsøge 
at bidrage med historier fra vores arkiv. 
 
I år har Hanne Buch-Larsen valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem, og vi vil sige dig stor tak, 

Hanne, for samarbejdet og dit engagement i bestyrelsesarbejdet gennem mange år. 
 
 
 
 

                                         Bestyrelsen 
 

Navn 
 

Adresse og e-mail Tlf. 

Formand: 
Ulla Rasmussen 
 
Næstformand: 
Svend Erik Thielke 

Hjortlund 10,                         
ullar1958@outlook.dk 
 
Lønbjergvænget 2,  
jset@mail.dk 

24949196 
 
 
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, 
kirstenschimmell@hotmail.com 

42177249 
 

Suppleant: 
Marianne Bossen 
 
Suppleant: 
Bente Larsen 
 

Mørbjergvænget 73, 
bossen.m@vindingenet.dk 
 
Mørbjergvænget 61, 
behela61@hotmail.com 

46362069/25292221 
 
 
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. 
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