Formandsberetningen 2018:
Året 2017 har været et år med mange aktiviteter - jeg vil lige løbe dem
kort igennem.
Efter sidste generalforsamling 2017 var der genvalg på alle
bestyrelsesposter, men der blev en lille ændring på revisorerne, da
Svend Madsen havde valgt at stoppe. Her vil jeg benytte lejligheden til
at sige mange tak til Svend Madsen for hans store arbejde her i
foreningen gennem mange år.
Som ny revisor blev valgt Mads Bidstrup, og som revisorsuppleant blev
valgt Ole Skov.
Jeg vil gerne se Svend Madsen heroppe:
Efter generalforsamlingen havde vi fået Palle Krog til at fortælle lidt om
Høng Varmeværk. Der var ca. 60, der deltog.
Første foredrag efter generalforsamlingen var med Museumstekniker
Flemming Nielsen, som fortalte om de sidste nye udgravninger ved
Herslev. Der var 85, der deltog.
Vi havde en byvandring i Ørslev den 15. maj. Det var tidligere post,
Frede Jensen, der guidede os gennem Ørslevs historie. Der var 113
deltagere.
En af de lidt mere spektakulære oplevelser var udgivelsen af
Tjørnelundebogen. For det første var den endt med et sidetal på 493
sider, og da vi fik den tilbage fra trykkeren, havde sætternissen været
på spil. Der var opstået nogle uforklarlige fejl i den, så der skulle laves et
helt nyt optryk. Det er nu klaret, og salget af bogen er gået forrygende.
Den er tæt på at være udsolgt.
Vi har igen i år været med på Folkemødet Kalundborg i Høng med en
stand. Det er en god måde at møde befolkningen på, hvor vi kan gøre
opmærksom på os selv og de andre Arkiver i Kommunen.
Vi har også i år fortsat arbejdet med at opsætte QR koder ved
mindesten, der er placeret rundt om i den gamle Høng kommune. Det
har vist sig, at der er mange, der aflæser dem, så det animerer os til at
fortsætte projektet.
Efter sommerferien havde vi vores 2 fuldt besatte busture den 20. og 27.
august, der gik til søfartsmuseet i Helsingør og Esrum Kloster.
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Den 9. oktober holdt Finn Jensen et foredrag om våben-nedkastningerne
ved Kattrup og Selchausdal. Det skulle have været Henning Bonde, men
han var blevet ramt af sydom, så Finn måtte klare sig selv, og det gjorde
han til UG. Der var 89 deltagere.
Vi har igen i år, sammen med de andre arkiver og foreninger i
Kalundborg Kommune, udgivet en årbog med titlen ”Arkivernes Hjul”.
Det er en bog med mange artikler og historier fra alle Kommunens 8
arkiver - både gamle og nye. Hvis ikke I har set den, er der muligheder
for det her i aften - den kan købes for 100 kr.
Den 11. november havde vi Arkivernes dag. Det er en dag, hvor alle har
mulighed for at komme og se, hvad vi har i arkivet og få en snak med
os. Der var ca. 25, der kikkede forbi.
Den 13. november holdt Tove Tieldow et foredrag om bygmester Madsen
og de bygninger, som han har været med til at opføre. Der var 84, der
deltog.
Vi har også været med ved julearrangementet i Løve Mølle, hvor vi fik
solgt nogle af vores bøger -igen en god måde at møde befolkningen på
og gøre opmærksom på os selv.
De frivillige vil gerne slutte af enden jul, med en julefrokost, hvor man få
mulighed for at se og tale med alle de aktive, Det har vi valgt at gøre på
den måde at, hver deltager betaler for deltagelsen så foreningskassen
ikke bliver belastet. Der var i år 35 deltager.
Den 7. februar 2018 havde vi i samarbejde med biblioteket et foredrag
med Kurt L. Frederiksen om hans tur til Nordkap og hjem igen. Vi havde
flyttet det til Gymnasiet, da vi forventede, at der ville være mange, som
havde lyst til at høre det. Der var 203, der deltog.
Vi har i årets forløb også holdt vores studiekreds-aftener, som vi holder i
datastuen i Hallen. Der er stadig interesse for disse aftener, da vi er
mellem 10 og 20 hver gang.
Vi holder ”åbent arkiv” hver den sidste torsdag i måneden fra kl. 16.00
til kl. 19.00 –
så skulle den arbejdende befolkning også have mulighed for at komme
og besøge os.
Det var kort, hvad vi har fået tiden til at gå med:
2

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke vores arkivar, Christina, for et
godt samarbejde året igennem. Du er altid klar til at hjælpe og vejlede
os.
Jeg vil også takke biblioteket og bibliotekspersonalet for, at vi må bruge
pladsen her på biblioteket.
Og I er også klar til at hjælpe os til enhver tid.
Tak til Gierslev Sogns Sparekasse for, at I altid tænker på os, når i
uddeler legater.
Der skal også lyde en stor tak til Centerkiosken for et godt samarbejde
med at sælge vores bøger.
Tak til Odins centeret for, at vi må låne stole hos dem.
Tak til ældresagen for, at vi må låne deres lokale på det gamle rådhus.
Tak til Ørslev Skole for et godt samarbejde ved byvandringen.
Tak til Preben og Vibeke på Vejbjerggården for lån af deres lokale til
vores julefrokost.
Tak til Senior-datastuen for, at vi må benytte deres lokaler i Hallen.
Tak til Løve Mølle for, at de inviterer os med til Julemarkedet.
Der er utrolig mange, jeg skal sige tak til, og jeg er altid bange for, at
jeg glemmer nogen, men jeg prøver:
Der er en gruppe, der trofast kommer og hjælper i Arkivet hver tirsdag,
Der er nogen, der arbejder med at skrive bøger.
Der er en, der bager kager, nogen laver kaffe, og igen nogen der
hjælper med opsætning af stole og andet ved foredragene.
Når vi har byvandring et sted, er der altid nogle lokale, der giver en
hånd med på forskellig måde.
Henning Vingborg er vores Webmaster.
Niels Erik Redaktør på medlemsbladet.
Niels Sveistrup presse-meddeler og ellers arbejder hele bestyrelsen på højtryk det meste af året.
Mange tak til jer alle.
Til slut vil jeg takke alle vore medlemmer, der er pt. 479, for jeres
trofasthed. For uden jer var der ingen forening, og uden jeres støtte ville
det være svært at finde motivationen til arbejdet.
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