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Arkivet i skolens kælder
Det er desværre ikke p.t. muligt at komme ind og se den historiske samling.
Vi er dog altid interesseret i materiale, så har du nogle gamle arkivalier, vi må låne, må du meget gerne
kontakte en fra bestyrelsen.

Julemarkedet i Vindinge Hallen
Tak til alle jer som besøgte vores bod på julemarkedet - og et stort velkommen til 10 nye medlemmer.
På markedet kunne man købe en bog og hæfter om Vindinge samt få et gratis matrikelkort over
Vindinge.

Kontingent for 2019 – betalingsfrist 31.01.2019
Betaling af kontingent for 2019 kan ske til kasseren via MobilePay tlf.nr. 51253871 eller netbank til
foreningens konto på Reg.nr. 1551 – Konto.nr. 8396477.
HUSK navn på indbetalingen.
Man kan også betale kontant til foreningens kasserer, se navn og adresse nedenfor.
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Referat af Generalforsamlingen den 14. november 2018 i skolens fællesareal –
ca. 90 fremmødte.
1. Valg af dirigent: Ib Trelby valgt.
2. Formandens beretning v/Vivi Risbjerg Sørensen
"Bestyrelsen har siden sidst arbejdet med følgende:
Den 28. november 2017 havde vi igen en stand i forbindelse med julemarkedet i hallen. Vi fortalte om
foreningen og solgte vores bøger, hæfter og plakater og fik i den anledning 13 nye medlemmer. Det var
en succes, som vi gentager igen i år.
På Facebook kørte vi en julekonkurrence, hvor præmien var et af vores hæfter og et års
medlemskontingent.
Vi har ikke haft nogen Åbent Hus-arrangementer i 2018, da hele kælderen på skolen "ligger i byggerod"!
Vi glæder os til at ombygningen er overstået og der bliver ryddet op, så vi kan genoptage disse
arrangementer.
Arbejdet med QR-koder på de gamle gravstene på Vindinge kirkegård fortsætter, og her kan man scanne
koderne og få uddybet historierne på mobiltelefonen.
I april måned var der i samarbejde med vores præst Sofie Bondorf og menighedsrådet indbudt til
arrangementet "350 års klokkejubilæum" i Sognegården. Her fortalte klokkekonsulent Erik Kure om
kirkeklokkers betydning efter reformationen, om klokker, der omstøbes til kanoner, om inskriptioner og
om, hvordan de lyder og hvorfor.

Den 23. juni - Sankt Hans aften - skulle som sædvanlig foregå med musik, sang, bål og båltale på den
grønne plæne ved Volden, for enden af Ørnemosestien. Men desværre blev arrangementet aflyst på
grund af en utrolig tørke og dermed afbrændingsforbud i hele landet.
Vi har fået bevilget penge af Kulturpuljen og har bl.a. indkøbt et større telt, som vi i fremtiden kan sætte
op til bl.a. dette arrangement. Vi takker kommunen for bevillingerne.

Den 30. september - en dejlig efterårsdag,
blev foreningens efterårsudflugt afholdt.
En dejlig tur, som startede med brunch på
Dalle Valle i Glostrup.

Herefter gik turen til Arbejdermuseet i Rømersgade, hvor vi fik fortalt om museets historie og blev vist
rundt på alle etager.

Jeg tror, at alle 33 deltagere blev godt trætte i benene - der var ikke mange, som anvendte
elevatoren. Alle hyggede sig og slappede af indimellem i museumsbutikken og i festsalen med kaffe
(med og uden Danmark og Ricks), the, kiksekage, sandkage, en Stjerne øl eller en sodavand.
En stor tak til Brigitte Johnen (og Kristian) for et flot arrangement og foredrag på Arbejdermuseet.
Jeg vil også sige 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 nye harddiske, hvor vi kan gemme vores billeder m.v. Vi har
her i oktober fået bevilget 4.000,- kroner - de penge er vi meget glade for og takker VELUX-fonden
mange gange.
I arkivet er der stadig gang i at få scannet alle vores billeder ind, få tekst på og få dem lagret.
Der er nu lagt 1300 fotos ind på arkiv.dk. 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, Pia, vil sørge for oplæringen, hvis nogle frivillige hjælpere melder sig.
Vi er i år begyndt at interviewe nogle af de gamle Vindinge-borgere, for at få lidt sjove og gamle historier
gemt på bånd. Indtil nu er Ejvind Sørensen, Erik Larsen, Edith Frederiksen, Villy Risbjerg Jensen og
Cornelius Gjertsen blevet interviewet. Herudover har Pia været på besøg på Skelgården, på Hørkærgård
og på Højgård mhp indsamling af bl.a. materiale til artikler, billeder mv.

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.

Også en stor TAK til Helge Land Hansen for udformningen af historierne. Der er stadig nye artikler og
historier på vej fra Helge - også til foreningens hjemmeside. Vi håber, at det vil fortsætte længe endnu!
Vi har i øvrigt fået tilladelse fra Helge til eventuelt at samle hans historier i et hæfte.
Det kunne være en ide til den nye bestyrelses arbejde for fremtiden.
Også tak til Helge for at hjælp med gravstensprojektet og for hjælp i forbindelse med skoleklasse-besøg i
Arkivet og på kirkegården.
Vindinge Lokalhistorisk Forening har i øjeblikket 170 medlemmer, hvilket er 4 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 stadig udbygges i alle retninger.
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.
2019 kontingentet opkræves i forbindelse med næste Byhorn, som forventes at Udkomme lige før jul.
Betalingsfristen er 31.01.2019. Der kommer ikke indbetalingskort, da man ikke længere kan gå på
posthuset. Kontingentet kan indbetales kontant til kassereren, på mobilepay og på netbank. Alle
oplysninger om betaling m.v. vil beskrives i det næste Byhorn og på foreningens hjemmeside.
På vores Facebook-side, som nu har 511 medlemmer, og på hjemmesiden, får vi jævnligt spørgsmål om
"gamle dage", om tidligere Vindinge-borgere og mange småhistorier, det er vi stadig glade for. Vi håber
at så mange som muligt vil blande sig i debatten på Facebook-siden, da vi jo ikke kan svare på det hele.
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 og vil
også takke 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 Susanne Kisby Andersen valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem - men hun har lovet, at
bestyrelsen stadig må kontakte hende, hvis der er brug for det i fremtiden.
Tak for samarbejdet og dit engagement i bestyrelsesarbejdet og for din tid som kasserer i foreningen.
Vores suppleant i bestyrelsen, Charlotte Heller, har også valgt at stoppe, men har lovet at vende tilbage,
når hun får mere tid.
Tak for samarbejdet Charlotte - dejligt at du har deltaget ved alle vores møder og ikke mindst i vores
arbejde bl.a. i arkivet!
Jeg har også valgt at stoppe.
Jeg vil takke for et godt samarbejde med alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, medlemmer og alle
øvrige parter, som jeg har samarbejdet med igennem de 5-6 år, hvor jeg har været i bestyrelsen.
Fortsat held og lykke med foreningen i fremtiden.
Også jeg står til rådighed, hvis der er brug for det i fremtiden.
Jeg havde i forbindelse med generalforsamlingen sidste år kontaktet Roskilde Museum – Ole Kastholm for at høre om de rygter, som der gik om de arkæologiske fund på Vindinges marker bag Højgaard, ud
mod Volden mellem Højvanggård og Lønbjergvej.
Ole Kastholm oplyste dengang, at der på ca. 1/3 af især det højtliggende område ind mod byen, skulle
graves videre, da man under prøvegravningen havde fundet et grøftforløb, en masse huse – altså
oldtidsbebyggelse og en udstrakt boplads – formentlig fra Jernalderen, og så var der fundet et
skyttegravsforløb fra Tunestillingen.
Efter generalforsamlingen i dag, har vi den store fornøjelse at blive orienteret meget mere om dette bl.a.
"Døden i Vindinge"
Tak for at ROMU v/Nadja Mortensen vil komme i dag og give os medlemmer et foredrag om
udgravningerne og alle de spændende fund.

Gad vide om der også bliver fundet en masse bag ved Lundbjerggård, hvor arkæologerne lige nu er i
gang - mon vi også hører noget om det??"
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget v/kassereren
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger og budget blev taget til efterretning.
4. Fastsættelse af kontingent for 2019. Kontingentet fortsætter uændret.
5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Vivi Risbjerg - modtager ikke genvalg.
Hanne Buch-Larsen - modtager genvalg.
Susanne K. Andersen - modtager ikke genvalg.
Svend Erik Thielke - modtager genvalg.
Hans-Christian Eisen og Brigitte Johnen blev valgt. Brigitte har dog efterfølgende valgt at trække sig.

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
Marianne Hansen - modtager genvalg
Charlotte Heller -modtager ikke genvalg.
Kirsten Schimmell blev valgt.
8. Valg af 2 revisorer: Niels Jørgen Duwander - modtager genvalg
Hans Thrysøe - modtager genvalg.
9. Valg af revisorsuppleant:
Kirsten Schimmell - modtager ikke genvalg
Susanne K. Andersen blev valgt.
10. Eventuelt. På opfordring lovede bestyrelsen, at man vil arbejde på at få arrangeret flere byvandringer
i fremtiden.
Bestyrelsen v/Hanne Buch-Larsen takkede Vivi Risbjerg for hendes arbejde og engagement som hhv.
bestyrelsesmedlem og formand i VLF igennem de sidste 6 år.

