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Referat fra generalforsamlingen
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pkt.1. Valg af dirigent:
Ib Trelby blev valgt.
pkt. 2.: Formandens beretning
v/formand Vivi Risbjerg Sørensen:
Jeg vil endnu engang byde velkommen til
Generalforsamlingen i Vindinge Lokalhistoriske Forening (VLF).
Sidste år takkede jeg på bestyrelsens vegne Knud Sørensen for alt det materiale vi
igennem mange år har fået af ham til vores arkiv.
Kun en uge senere var Knud død.
Vi vil savne ham og hans store arbejde for foreningen. Æret være Knuds minde.
Bestyrelsen har siden sidst arbejdet med følgende:
Den 29. november havde vi en stand i forbindelse med julemarkedet i hallen.
Vi fortalte om foreningen og solgte vores hæfter og plakater og hvervede nye
medlemmer.
Det var en succes, som vi gentager i år den 28. november.
På Facebook kørte vi en julekonkurrence, hvor præmien var vores hæfter og et år
medlemskontingent - det gentager vi også i år.
I december blev det seneste hæfte om bl.a. Søbjerggård udgivet og omdelt sammen
med Byhornet til vores medlemmer.
Nuværende og tidligere ejere af Søbjerggård har udtrykt
stor tilfredshed med hæftet. Dejligt at det blev godt
modtaget.
I marts var der Åbent Hus i arkivet og her viste Aksel
Nielsen, med hjælp fra Carsten Westergaard, sin fine
samling af messing ting frem.
Arrangementet var endnu engang godt besøgt og der
blev sludret på kryds og tværs over kaffen.
I maj var der "Byvandring i børnehøjde".
Helge Land Hansen fortalte historier og guidede de
mange fremmødte rundt.
Ved nogle af de gamle gravstene er der sat QR-koder op og her kan
man scanne koderne og få uddybet historierne på mobiltelefonen.
En dejlig tur for alle de fremmødte - både for børn og voksne.

Senere i maj måned var der i samarbejde med vores præst Sofie Bondorf og
menighedsrådet indbudt til arrangementet "Fra gammel kirke til ny sognegård"
Her blev der fortalt om kirkens historie - igen af Helge Land Hansen.
Kirken og den nye sognegård var fyldt til sidste plads.
Den 23. juni - Sankt Hans aften - foregik som sædvanlig med bål på den grønne
plæne ved Volden, for enden af Ørnemosestien.
I år var det heldigvis tørvejr og rigtig mange kom for at se bålet blive tændt til dejlig
musik fra duoen Leths Party.
Hans Christian Eisen holdt en fin båltale og med musik fra bandet og med hjælp fra
Hanne Eisen fik vi sunget Midsommervisen og selvfølgelig også Helge Land Hansens
25 år gamle Vindingesang.
Den 10. september kørte en fyldt bus i solskin til
Faxe Kalkbrud, hvor deltagerne kunne nyde et flot
syn fra udsigtspunktet. Vi kunne desværre ikke
komme ned i selve Kalkbruddet, da der er lukket for
besøgende om søndagen.
Så gik turen til
Geomuseet,
hvor 2 unge geologer viste rundt og fortalte om
blandt andet fossiler, snegle og mange andre
interessante fortidssager.

En dejlig
frokost blev
indtaget på La Mer i Fakse Ladeplads og så
fortsatte bussen til Juellund Gods, hvor vi kunne se
på godsejer Henrik Koiers store samling af
hestekøretøjer, som bl.a. også bliver benyttet ifm.
kongehusets arrangementer.
En dejlig tur, hvor Peter fra bestyrelsen levende fortalte om alt det vi så på udflugten.
Turen blev hurtigt udsolgt, men heldigvis endte
det til slut med, at det kun var 2 personer fra
ventelisten, der ikke kunne komme med denne
gang.
Tak til jer i bestyrelsen, som har stået for
planlægningen af vores arrangementer og tak til
alle, der møder op til dem.

I år har vi søgt VELUX-fonden om penge til vores nye computer, et moderne
videokamera som vi vil anvende til interview af nogle af byens ældre borgere og
penge til at vi kan betale de udgifter, som Bjarne Larsen har til at få overspillet alle
vores gamle kassettebånd til et mere fremtidssikret medie.
Vi har fået 11.100,- kroner - de penge er vi meget glade for og takker VELUX-fonden
mange gange.
Vi har lige været til møde i Fritids- og Kulturforvaltningen, hvor de ville høre om vores
forenings virke og fremtidsplaner i forbindelse med bevilling af det årlige driftstilskud
til foreningen.
Et godt møde hvor vi fik fortalt vidt og bredt om vores forening.
Vi fik også oplyst, at vi var velkomne til at søge penge fra Kulturpuljen til bl.a.
musikken ifm. Sankt Hans og til eventuelle foredragsholdere m.v.
Det vil vi helt bestemt benytte os af i fremtiden!
Vores Arkivsystem Arkibas, har altid været det samme som Roskilde Bibliotek
benyttede og som kommunen betalte for.
Nu har kommunen opsagt abonnementet og hvis vi vil beholde systemet skal vi betale
cirka kr. 4.500,- i årligt kontingent til SLA m.v.
Vi vil forsøge at få tilskud til den fremtidig betaling for Arkibas.
Dette blev også drøftet på mødet med kommunen og man vil herfra undersøge
muligheden for en eventuel betalingsløsning.
I vores arkiv i kælderen har vi haft vand på gulvet ifm. skolens vandskade.
Heldigvis ser det ud til at vi slap med skrækken og at ingen af vores arkivalier har
taget skade. Lokalet er igen tørt efter at en affugter har stået i rummet i nogle uger.
I arkivet er der gang i at få scannet alle vores billeder ind, få tekst på og få dem lagt
ind i Arkiv.dk og i Arkibas. Dette er et meget stort arbejde, som vil tage lang tid.
Vi tager stadig imod med "kyshånd", hvis der er nogle frivillige, som vil
hjælpe os i løbet af efteråret og vinteren - man kan godt sidde hjemme og gøre det,
hvis bare man har en computer og en scanner. Vores arkivansvarlige i bestyrelsen vil
sørge for oplæringen, hvis nogle frivillige hjælpere melder sig.
På trods af, at mange i Vindinge ikke har fået Tune Posten leveret, vil jeg ikke
undlade at sige TAK til redaktør Dan Bjerring for at bringe mange gode indlæg om
bl.a. Vindinges historie og også stor TAK til Helge Land Hansen for at have skrevet
mange af historierne. Vi håber at det vil fortsætte - og håber også at distributionen
af avisen er afklaret for fremtiden.

Sidste år fortalte jeg, at et flertal i bestyrelsen har valgt at købe et antal af Jan Arnts
bog "Vindingehistorier", med den bemærkning, at foreningen ikke indestår for
historiernes rigtighed - vi har dog hjulpet med nogle faktuelle oplysninger til bogen.
De af vores medlemmer, der ønsker det, vil få et eksemplar efter Generalforsamlingen
i aften, hvor forfatteren, Jan Arnt, vil fortælle om bogen og historierne, vise billeder
og efterfølgende signere bogen til dem, der ønsker dette.
De medlemmer, som ikke er tilstede i aften, kan få bogen udleveret i forbindelse med
Julemarkedet i Hallen den 28. november eller efterfølgende kontakte formanden
for nærmere aftale om afhentning.
Ikke-medlemmer eller medlemmer der ønsker flere eksemplarer - eksempelvis til
julegave - kan købe bogen ifm. Julemarkedet og hos købmanden i Vindinge, så længe
lager haves.
Bogen er næsten udsolgt, men genoptrykkes nu, så julegaven stadig kan købes.
På vores Facebook-side, som nu har cirka 500 medlemmer, og på hjemmesiden, får vi
jævnligt spørgsmål om "gamle dage", om tidligere Vindinge-borgere og mange
småhistorier - det er vi glade for.
Nogle ting kan vi desværre ikke svare på, derfor har vi lagt nogle spørgsmål ud på
bordene i dag og håber at der på denne måde kan komme nogle oplysninger til
spørgerne.
Vi håber også, at så mange som muligt vil blande sig i debatten på facebook-siden.
På nogle af de billeder, som er lagt ind på Arkiv.dk, mangler vi også hjælp med
oplysninger om beliggenhed, navne m.v. - ja vi tager meget gerne imod små historier
og gamle billeder til arkivet også.
I denne forbindelse vil vi efterlyse billeder fra de juletræsfester, som blev afholdt i
"gamle dage" i forsamlingshuset - dem findes der desværre ingen af i arkivet.
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 Peter Andersen valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem - men vi håber at vi
må trække lidt på dig, Peter, hvis vi har brug for det i fremtiden.
Tak for samarbejdet og dit engagement i bestyrelsesarbejdet.
Inden jeg giver ordet til dirigenten vil jeg lige give en kort orientering:
Jeg har kontaktet Roskilde Museum - Ole Kastholm - da der går rygter om at
byggeriet ud mod volden mellem Højvanggård og Lønbjergvej er stoppet indtil videre
pga. arkæologiske fund.
Ole Kastholm oplyser at der på cirka 1/3 af især det højtliggende område ind mod
byen, skal arkæologerne grave videre, da man under prøvegravningen har fundet et
grøftforløb, en masse huse - altså oldtidsbebyggelse og en udstrakt boplads –
formentlig fra Jernalderen, og så er der fundet et skyttegravsforløb fra Tunestillingen.

Vindinge Lokalhistorisk Forening har i øjeblikket 166 medlemmer, hvilket er 14 mere
end sidste år. Dette tal håber vi fortsætter med at blive højere i de kommende år ikke mindst på grund af den store tilvækst i Vindinges befolkningstal, nu hvor byen
hele tiden bliver udbygget i alle retninger.
Vores kasserer vil senere fortælle om foreningens økonomi, men jeg vil da lige
nævne, at vi ingen restancer har i år - det er vi meget glade for - tak for det!
Kontingentet har også i år været kr. 100,-pr husstand og det vil bestyrelsen foreslå
uændret næste år.
2018 kontingentet
Indbetalingskortet, som nogen medlemmer får manuelt ud med Byhornet skal
indbetales på posthus eller bank og man kan indbetale
* via MobilePay (20423718) eller
*netbank til foreningens konto i Danske Bank på Reg.nr. 1551 - kt.nr. 83 96 477 –
men HUSK navn på indbetalingen.
*Man kan også betale kontant til formanden eller kassereren.
Betalingsfristen for næste kontingent er den 31/1-2018.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og forslag til budget
Kasserer Susanne Kisby Andersen gennemgik regnskabet, med følgende kommentarer:
Underskuddet på ca. 30.000 vedrører bl.a. foreningens bidrag til efterårstur for
medlemmerne/køb af PC inkl. software til kasserer/trykning af hæfter til Jan Arnts
bog/Sct. Hans arrangement. - Regnskabet blev godkendt.
Budget:
I budgettet indgår tilskud kr. 17.100, hvor kr. 11.100 vedr. tilskud foreningen har
modtaget fra Veluxfonden.
Spørgsmål fra Ole Krath. Hvorfor betaler deltagere i den årlige udflugt ikke, hvad turen
reelt koster?
Svar: Foreningen ønsker at deltagere betaler et beløb, hvor alle kan deltage.
Da budget kun er vejledende og ikke noget, der kan stemmes om (hvilket H.J. Eisen
gjorde opmærksom på) blev budgettet taget til efterretning.
4. Fastsættelse af kontingent for 2018
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100,- kr. - godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Pia Jakobsen, Birgit Olsen, Genvalgt for 2 år.
Ulla Rasmussen – nyvalgt for 2 år (erstatter Peter Andersen
7. Valg af 2 suppleanter: Marianne Hansen, Charlotte Heller (for 1 år)
8. Valg af 2 revisorer - Niels Jørgen Duwander og Hans Thrysøe (for 1 år).
9. Valg af 1 revisorsuppleant. - Kirsten Schimmell – (for 1 år)
10. Eventuelt.
Ingen.
Efter generalforsamlingen, var der underholdning af Plesshorngruppen,
som i dagens anledning havde Lånt deres øvelokale ud til Vindinge Lokalhistoriske
Forening. Gruppen spillede nogle numre for os, som vi sikkert
kendte alle sammen. Et herligt indslag.
Jan Arnt fortalte herefter bl.a. om sin bog ”Vindinge Historier”,
og om den tid, han oplevede som barn hos bedsteforælder i
Vindinge, Oplevelser, som har ligget
til baggrund for den bog han har forfattet.
Bogen har været utrolig
populær, og er solgt i flere oplag.
Den var også til salg på årets julemarked
i Vindingehallen, hvor Jytte og Svend Erik
Thielke stod for lokalarkivets bod.
De solgte også vores hæfter,
som jo er en rigtig god
julegaveide!

Vi fik denne aften 11 nye
medlemmer –
VELKOMMEN TIL JER!

Konstitueret Bestyrelse, valgt på generalforsamling d. 16/11-2017 :
Formand:
Vivi Risbjerg Sørensen

Højvanggård 34,
vivivindinge@hotmail.com

22756837

Kærvej 19,
hanne@buch-larsen.dk

40821442

Mørbjergvænget 98,
blochandersen@c.dk

20423718

Mørbjergparken 71
obolsen@vindingenet.dk

51253871

Svend Erik Thielke

Lønbjergvænget 2,
jset@mail.dk

23119175

Pia Jakobsen

Østervænget 20,
vindingelf@yahoo.com

Ulla Rasmussen

Hjortlund 10
Ullar1958@outlook.dk

Næstformand:
Hanne Buch-Larsen
Kasserer:
Susanne Andersen
Sekretær:
Birgit Olsen

24949196

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.
Har du nogle gamle arkivalier, vi må låne, må du meget gerne kontakte en fra
bestyrelsen.

Vi ønsker alle vores medlemmer
rigtig glædelig jul og godt nytår
med mange spændende oplevelser

