Formandens beretning. 2020.
Nu fik vi endelig lov til at afholde vores generalforsamling, den skulle været afholdt den 27. marts men på
grund af Corona-en hvor landet blev lukket kunne det ikke lade sig gøre.
Det skulle ellers havde været et år 2020 med mange jubilæum-er, så som 200-året for genforeningen, 80 år
for besættelsen og 75 år for befrielsen.
Vi har i bestyrelsen valgt at udnævne 3 medlemmer til æresmedlemmer det er følgende:
Bent Frandsen.
Grethe Jensen.
Svend Iver Toftgaard.
Vil I komme her op til mig.
Jeg vil kort nævne de ting, vi har fået tiden til at gå med i løbet af året 2019.
I februar måned havde vi en udstilling her på biblioteket om Malerfamilien Johansen fra Buerup.
Også i februar, i samarbejde med biblioteket, havde vi Trine Borake til at holde et foredrag om
detektorfundene ved Herslev og deres betydning for området.
I marts måned havde vi Generalforsamling.
Niels Sveistrup havde valgt at træde ud af bestyrelsen - STOR tak til Niels for det arbejde, du har udført i de
10 år, du har været med. I stedet for Niels blev Birgitte valgt til bestyrelsen, og Tom Grønbæk blev valgt som
suppleant.
Vi havde også 40 års jubilæum for foreningen, som vi markerede ved, at Niels Sveistrup holdt et foredrag
om foreningen.
I april måned havde vi et foredrag om hospitalsskibet Jutlandia af Søren Flott.
Den 8. maj afholdt vi en billedlig byvandring i Løve i samarbejde med Løve forsamlingshus.
Den 26. maj deltog vi på ”Folkemødet Kalundborg i Høng”, der i år blev afholdt i og omkring Høng
Centeret.
Søndag den 16. juni havde vi bogudgivelse af Bent Frandsens bog om ”Møller” i Høng kommune. Den blev
holdt ved Løve mølle, da denne dag er landsdækkende mølledag.
Derefter holdt vi sommerferie frem til august, hvor vi har vores årlige bustur. I år 2019 gik den til Gisselfeld
Slot, hvor vi fik en god rundvisning. Derefter var vi en tur på Udby Kro og spise, inden vi kom til Udby
Kirke og Præstegård.
Vi begyndte efteråret med et foredrag af Paul Erik Friis, der fortalte om Lammefjordsinddæmningen.
Først i november har vi som vanligt Arkivernes dag - det er en dag, hvor alle har mulighed for at komme og
hilse på os.
Arkivernes dag bliver afholdt i hele Norden på samme dag.
På denne dag holdt vi også reception for udgivelsen af Arkivernes Hjul, som er en årbog for hele Kalundborg
Kommune.
Og lørdagen efter stod vi i Høng Brugs og solgte bogen.
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I november kom Lisbeth Pedersen og fortalte om begivenhederne i slutningen af 1800-tallet og frem til 1920,
hvor det blev muligt for kvinder at stemme, og mange andre fremskridt blev også taget.
Foredragets titel var ”De gule veste i 1800-tallet i Vestsjælland”.
Først i december havde vi en plads i Løve Mølle på deres Julemarked.
Vi har også i foreningen fået lavet nogle gule veste med Logo på ryggen. Det er meningen, at vi skal have
sådan en på, hvis vi arbejder for foreningen med fotografering og lignende, så folk kan se, vi ikke er nogen,
der vil dem ondt.
Så når vi frem til januar 2020, hvor vi havde en bogudgivelse i Gierslev sognegård af bogen skrevet af
Hermod Jensen, som har levet hele sit liv i Gierslev.
Og den 3. februar havde vi et foredrag af Kurt Frederiksen om sin traktortur på Island.
Det var i samarbejde med Biblioteket og Gymnasiet.
Vi har også haft vores studiekreds i slægtsforskning. Vi har 3 gange om foråret og 2 gange i efteråret.
Vi har en gruppe, der arbejder med Qr. Koder.
Vi har 4 grupper, der arbejder med bøger om: Herslev, Finderup og Solbjerg og Løve.
Et par af dem vil blive udgivet i løbet af året, hvis vi kan finde økonomi til det.
Jeg vi gerne takke alle dem, der giver en hånd med både i Arkiv og i forening
Det være sig med bogskrivning, arkivering, ind-scanning af billeder, avisrivning og meget andet.
Vi har også nogle egnsrepræsentanter. Det vil sige nogen, der bor i de forskellige lokalområder, som
Christina og vi kan kontakte, hvis vi får spørgsmål om deres område.
Vi mangler i øjeblikket nogen til Tjørnelunde og Finderup.
Tak til vores kagebager-dame Vi er meget glade for din indsats Inge.
Og kagerne smager jo så godt.
Tak til Henning Vingborg, som står for vores hjemmeside.
Der skal også lyde en stor tak til Niels Erik, der har været redaktør på vores medlemsblad siden dets start i
1986.
Han har nu overgivet ansvaret til Tom Grønbæk, men er fortsat konsulent og medlem af redaktionsudvalget
Tak til Biblioteket og Bibliotekspersonalet for et godt samarbejde.
Tak til Christina for et fantastisk godt samarbejde igennem året.
Tak til bestyrelsen for endnu et godt og arbejdsomt år.
Og til slut en stor tak til vores 505 medlemmer. For uden jeres opbakning ville der ikke være nogen forening.
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