
Vindinge Lokalhistoriske Forening 

Generalforsamling 

Onsdag den 14. november 2018 kl. 19.00 
Mødet holdes i fælleslokalet på Vindinge Skole  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget v/kassereren  

4. Fastsættelse af kontingent for 2019  

5. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 31. oktober 2018  

    (jfr. vedtægterne)  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

    Vivi Risbjerg Sørensen - modtager ikke genvalg 

    Hanne Buch-Larsen -  modtager genvalg 

    Susanne K. Andersen -  modtager ikke genvalg 

    Svend Erik Thielke -  modtager genvalg  

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år: 

    Marianne Hansen -       modtager genvalg  

    Charlotte Heller -       modtager ikke genvalg   

8. Valg af 2 revisorer:  

    Niels Jørgen Duwander -  modtager genvalg  

    Hans Thrysøe -       modtager genvalg  

9. Valg af revisorsuppleant: 

    Kirsten Schimmel -        

10. Eventuelt  

 

Efter generalforsamlingen vil en repræsentant fra Roskilde Museum fortælle om de seneste 

udgravninger i Vindinge – ”Døden i Vindinge” 

Foreningen byder på kaffe og kage under generalforsamlingen! 

 

Vel mødt!  

Vivi Risbjerg Sørensen 

Formand 



                                  

             

 

 

Vindinge Lokalhistoriske Forenings efterårsudflugt 

Den 30. sept. 2018, en dejlig efterårsdag, mødte 33 personer op på 

Lønbjergvej til foreningens årlige udflugt. Efter formandens velkomst i bussen, 

blev der udskænket ”EN LILLE EN”, og turen startede med 1. mål Dalle Valle i 

Glostrup, hvor vi kl. 10, blev præsenteret for et overdådigt tag selv bord, som 

bestod af alt fra flæskesteg med brun sovs, stegt flæsk med persillesovs og 

naturligvis alt, hvad der hører til en morgenmadsbuffet, alt meget lækkert.  

Da alle havde stillet sulten, fortsatte turen med bussen til Arbejdermuseet, 

hvor vi havde 2 meget kompetente personer, Brigitte og Christian, til at vise 

rundt og fortælle os om museets oprindelse og om historikken. Ja, hvem havde 

forestillet sig, at selveste Lenin, havde stået på scenen i festsalen. Samme Lenin står nu i 

form af en statue på museets grund, hvor den har stået siden 1996, hvor Tidens Højskole 

i Hørsholm, som var ejet af Sømændenes Forbund, forærede museet statuen.  

På selve museet blev mange gamle minder for de fleste deltagere et gensyn med 

fortiden. Ja, man stødte jo på ting, som i dag også befinder sig i vores hjem på grund af 

arvestykker fra forældre m.v. Efter et par timer på museet var benene trætte og sjælen 

mættet med oplevelser, og turen gik herefter med bussen gennem det gamle og nye 

København mod Vindinge, hvor turen sluttede kl. 16.30.  

Formanden takkede deltagerne for opbakningen til turen og takkede Brigitte for hendes 

indsats, som gjorde årets udflugt til en interessant og dejlig oplevelse. 

Referent: Birgit Olsen  


