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Referat fra generalforsamlingen den 11. oktober 2015 

Dagsorden/Referat.  
pkt.1. Valg af dirigent: 
Jens Sørensen blev valgt. 
pkt. 2.: Formandens beretning  
v/fungerende formand Vivi Risbjerg Sørensen: 

Jeg vil endnu engang byde velkommen til Generalforsamlingen i Vindinge 
Lokalhistoriske forening (VLF). 

I fredags blev foreningens formand, Else Mortensen, bisat i Vindinge Kirke.  
Da jeg var blevet valgt som næstformand efter sidste års generalforsamling, 
ringede Else i starten af september, og bad mig om at fungere som formand for  
VLF med øjeblikkelig virkning. 
Else havde fået konstateret en aggressiv kræftform, som desværre ikke kunne 
helbredes. 
Foreningen har mistet en ildsjæl, som igennem 10 år, har lagt et enormt arbejde 
i bestyrelsen - sidst som formand. Else havde en meget stor viden om Vindinge 
og om Lokalhistorisk Forenings arkiv, økonomi og i det hele taget om 
bestyrelsens arbejde igennem alle årene.  

Else lovede at hjælpe mig så længe hun levede - desværre blev det - som 
lægerne forudsagde - meget kort tid!  

Vi vil savne hende meget! 

Æret være Elses minde! 
___________________________________ 

Vindinge Lokalhistorisk Forening har i øjeblikket 120 medlemmer. Dette tal 
håber vi bliver meget højere i de kommende år - ikke mindst på grund af den 
store tilvækst i Vindinges befolkningstal, nu hvor byen udbygges i alle retninger. 
Vi havde i år arrangeret 2 udflugter: Den 12. april var der i strid blæst KØR-SELV-
tur til Kildebrønde Kirke. 25 medlemmer deltog. 
Sognepræst Bo Gravesen tog imod deltagerne og fortalte levende om 
renovering af kirken, den unikke døbefond, om altertavlen og om 
prædikestolen. 



Bagefter var der tid til at gå rundt og kigge på det hele "på egen hånd" og der 
var mulighed for at tage billeder af de flotte ting i kirken. 
I den gamle skole blev eftermiddagen afsluttet med en kop kaffe og dejlige 
hjemmebagte boller. 

Den 23. august gik turen til Bakken, for blandt andet at se den nye by Korsbæk 
fra Matador. Nogle af scenerne i Matador er jo optaget i Vindinge, på Valborg 
og Lauritz Willumsens landejendom på Kvistbjergvej. Gården findes desværre 
ikke mere og vejen er nu sti til Hedeland. 
Den bestilte bus blev fyldt med glade Vindingeborgere og hyggesnakken bredte 
sig hurtigt ned igennem bussen. Vejret tegnede fra morgenstunden ikke så godt, 
men på turen klarede det op og deltagerne fik den dejligste sensommerdag i 
strålende sol på Bakken.  
Ved den "Røde Port" blev der sammen med lidt briefing om dagens program 
serveret en Gammel Dansk. Herefter så mange lidt på forlystelserne, der så 
småt var ved at vågne - og kl. 12. gik turen til Korsbæk. Vi havde håbet på en 
guidet rundvisning, men alt var desværre optaget. 
Trods den enorme publikumsinteresse, var der rigelig af tid og plads til at bese 
de steder og ting, som vi alle føler at vi kender, fra alle de eftermiddage og 
aftner, hvor vi har set og måske også genset Matadors afsnit, med de mange 
skæbner og tidsmæssige karakterer.  

Af særlig interesse for os var jo kopien af Larsens gård (og ikke mindst 
lokummet) som jo også fandtes på Kvistbjergvej - jeg har faktisk selv benyttet 
lige netop det i min barndom. 

Spadseretur på Bakken og besøget i Korsbæk havde gavnet deltagernes tørst og 
appetit, så alle tog på "Den hvide hest", hvor der ventede nogle dejlige platter 
og en sød og venlig betjening, der var med til at fuldende oplevelsen på Bakken. 

Herefter gik turen igennem det Nordsjællandske landskab til Furesø Badet, hvor 
vi midt i al vrimlen af badegæster og biler, fandt en lille plet, hvor vi kunne nyde 
den medbragte kaffe og lækre hjemmebag. 

Solen var så småt ved at gå ned i vest, da deltagerne trætte og mætte af indtryk, 
vendte tilbage til Vindinge. 



Sætternissen havde desværre indsneget en lille fejl i sidste Byhorn. 
Billedet var af Kvistbjerggård - og ikke af Willumsens landejendom 
på Kvistbjergvej, hvor optagelserne til nogle af scenerne af 
Matador jo foregik. 

Den 23. juni - Sankt Hans aften - foregik som sædvanlig med bål på den grønne 
plæne ved Volden, Lønbjerg og Mørbjergvænget. 
På trods af, at det var en kold aften, kom der alligevel cirka 200 besøgende til 
arrangementet. 
En af vores lokale politikere i Byråd og Regionsråd - Gitte Simoni (DF) fra 
Mørbjergvænget - stod for en rigtig god båltale, hvor hun blandt andet talte om 
det at være tilflytter til Vindinge og om byens sammenhold. 
Hun roste vores gode daginstitutioner og skole og omtalte de mange fantastiske 
muligheder, vi har for sportsudøvelse af mange slags - og ikke mindst, vores 
aktive foreningsliv med tilbud til alle aldre og alles interesser. 
Midsommervisen og Vindingesangen blev - traditionen tro - sunget, og vores 
lokale troubadour, Jørgen Bendix, sang og spillede dejligt, mens vi så på bålet og 
på at heksen blev brændt af.   

Kassereren vil senere fortælle om foreningens økonomi, men jeg vil da lige 
nævne, at da vi i år har sendt rykker-girokort ud, har foreningen næsten ingen 
restancer i år - det er vi meget glade for -  tak for det! 
Kontingentet har i år - som igennem mange år - været kr. 85,- årligt pr. 
husstand. Bestyrelsen vil i år foreslå en kontingentforhøjelse til kr. 100,- pr. år pr 
husstand. 
(D.v.s. 1 stemme pr. kontingent i f. m.  generalforsamling) 
Indbetalingskortet, som kommer med ud med Byhornet skal indbetales på 
posthuset og man kan også stadig indbetale via netbank til foreningens konto i 
Danske Bank på Reg.nr. 1551 - kt. nr. 83 96 477 - men HUSK navn på 
indbetalingen.   
Man kan i særlige situationer - og for at slippe for gebyr - også indbetale til en af 
os i bestyrelsen - men HUSK også her at få en kvittering af vedkommende der 
modtager kontingentet. 

Betalingsfristen for næste kontingent er den 1. februar 2016. 



Foreningens lille Medlemsblad, Byhornet, uddeles og sendes hver gang til alle 
vores medlemmer.  
Det vil lette os meget, hvis du har en mailadresse, som vi må sende Byhornet til. 
I dag benytter ca. 20 medlemmer sig af dette - men vi håber på mange flere! 
Skriv en mail til en af bestyrelsesmedlemmerne hvis du også ønsker dette.   

Som tidligere omtalt, stoppede Henrik Høgstrup jo i år som foreningens arkivar. 
I den anledning blev der afholdt en lille afskedsreception den 15. december 
2014, hvor vi fik sagt TAK til Henrik for hans store arbejde i foreningen. 

Vi søgte i VIFTEN efter en eller flere nye arkivarer - og heldigvis, har vi lige 
modtaget en henvendelse fra Marianne Hansen, som gerne vil bruge lidt af 
pensionisttiden til at hjælpe i arkivet - det tilbud vil vi gerne med kys-hånd tage 
imod. Vi glæder os til samarbejdet! Henrik Høgstrup har heldigvis lovet at 
hjælpe i gang i opstartsperioden - Tak Henrik! 

I den periode hvor vi ingen arkivar har haft, har man kunnet kontakte en fra 
bestyrelsen, som så har forsøgt at hjælpe efter bedste evne.! 

Suppleant Peter Andersen er i forbindelse med Elses "udtræden" af bestyrelsen, 
trådt ind som bestyrelsesmedlem - tak for det Peter - vi glæder os til et fortsat 
godt samarbejde med dig. 

Bestyrelsesmedlem Finn Christensen har i år bedt om at udtræde fra 
bestyrelsen ifm generalforsamlingen på grund af helbredsproblemer. Vi vil takke 
for dit arbejde i bestyrelsen og for et godt samarbejde Finn!  

På sidste års generalforsamling, blev Peter Damborg lovet, at han kun blev valgt 
for 1 år - derfor træder han ud i år også. Også Tak for samarbejdet til dig, Peter.   

Bestyrelsesmedlem Erik Olsen, har også valgt at stoppe i år ( - dog har han sagt 
til mig, at det måske kun er midlertidigt og at han ikke vil afvise en mulig 
tilbagevenden:-))  
Tak for godt arbejde til Erik, både som suppleant og de sidste10 år i bestyrelsen, 
men også tak for, at vi stadig må trække på din viden om bl.a. plakater til Sankt 
Hans, Tryk og foldning af Byhornet, opsætning og ikke mindst nedpakning af 
pavilloner (tak til Inger også!) og tak for mange, mange andre gøremål i 
foreningen. 



3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget 

Kasserer Benny S. Jensen gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden 
bemærkninger. 
Herefter blev budgettet gennemgået. 
Der er budgetteret med en kontingentforhøjelse til kr. 100,- pr. år pr. husstand. 
Efter nogle spørgsmål og rettelser til kassererens nævnte tal, blev budgettet 
godkendt. 

4. Evt. indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

5. Kontingent for 2016 

Da budgettet blev godkendt, er kontingentet fastsat til kr. 100,- pr. år pr. 
husstand. (Det vil sige 1 stemme pr. kontingent i tilfælde af afstemninger) 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Peter Andersen - valgt for 2 år 

Bjarne Larsen - genvalgt for 2 år 

Marianne Hansen - valgt for 2 år 

Sven-Erik Thielke - valgt for 1 år 

Hanne Buch Larsen - valgt for 1 år 

7. Valg af 2 suppleanter: 

Pia Jacobsen og Susanne Andersen 

8. Valg af 2 revisorer 

Niels Jørgen Duwander og Hans Thrysøe blev genvalgt. 

9. Valg af 1 revisorsuppleant. 

Eva Blicharz blev valgt. 

10. Eventuelt. 

- Pia Jacobsen foreslog, at Vindinge Lokalhistoriske forening opretter en side på 
Facebook og vil gerne hjælpe med billeder m.v.. 
Dette forslag vil bestyrelsen arbejde videre med i det kommende år - meget 
gerne med hjælp fra Pia. 

*** 



Efter Generalforsamlingen fik de ca. 40 fremmødte kaffe og hjemmebagt kage 
og herefter var der foredrag om  Tune Stillingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Steen Rasmussen og Per Breddam fra "Tune Stillingens Venner" fortalte om 
hvilke overvejelser og beslutninger, der lå bag det enorme fæstningsanlæg, som 
blev anlagt i perioden 1915-1918 og strakte sig fra Køge Bugt til Roskilde Fjord. 
Der findes stadig rester af anlægget - bl.a. i Vindinge og i Hedeland. 

(Aksel og Anne Mie meddelte, at de gerne ville skænke nogle rester, som de 
havde fundet fra anlæggene til museet!) 

*** 
 

 Man kan nu finde os på facebook, og gruppen hedder: 
"Vindinge Lokalhistoriske Forening" 

 
Den vil blive løbende 
opdateret med 
billeder fra arkivet 
og fra vore fasebook 
venner. 

 

 



 

 

 

 

 

Bestyrelsen 

Formand Vivi Risbjerg Sørensen Højvanggård 34, 22756837, 
 vrs@jubii.dk 

Kasserer Benny Svarrer Jensen,  Sandvejen 31A,   53320004, 
 benny.svarrer@mail.dk 

Næstform. Hanne Buch-Larsen, Kærvej 19,  40821442, 
 hanne@buch-larsen.dk 

Sekretær Marianne Hansen,   Havremarken 11,  29401946, 
 manibrunshoj@gmail.com 

Best.medl. Bjarne Larsen,  Mejeristræde 1,   20952997, 
 bjarne@roskildevideo.dk 

Best.medl. Peter Andersen,   Lønbjergparken 17, 61773653, 
 palm@vindingenet.dk 

Best.medl. Svend Erik Thielke,  Lønbjergvænget 2, 23119175,
 jset@mail.dk 

Suppleant  Pia Jakobsen,   Østervænget 20,  51944195, 
 jakobsenpia@hotmail.com 

Suppleant Susanne Andersen, Mørbjergvænget 98,   20423718, 
 blochandersen@c.dk 

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

Der er meget historisk materiale at se og høre om, og du er altid velkommen. 
Besøg vores hjemmeside:  

 www.vindinge.dk/Lokalhistorisk_forening 
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