Formandsberetning 2021.
Det bliver en noget anderledes beretning jeg skal aflægge i år:
Det er meget begrænset hvad vi har kunnet foretage os på grund af Corona en.
Vi har aflyst stor set alt det planlagte.
Vi valgte at afholde vores generalforsamling den 22. september 2020 efter de udstukne retningslinjer,
Der var nogen og tyve deltager som vi fik placeret med god afstand.
Finn Jensen valgte at skifte plads med Tom Grønbæk så nu er det Tom der sidder i Bestyrelsen og Finn er suppleant.
På Generalforsamlingen valgte vi at udnævne Bent Frandsen Grethe Jensen og Svend Iver Toftgaard til
æresmedlemmer.
Vi havde fravalgt at holde et foredrag bagefter generalforsamlingen.
Arkivernes dag blev aflyst i-året 2020. men vi valgte at udgive årbogen Arkivernes Hjul på dagen alligevel, og
lørdagen efter stod vi i Høng Brugs for at sælge den, samt en lørdag i december var vi at træffe på centertorvet.
Den 6. oktober havde vi bogudgivelse af Herslev bogen, den holdt vi på Centertorvet. Det fungerede fint vi fik talt
med mange mennesker og fik solgt en del bøger, Bøgerne kan efterfølgende købes i Centerkiosken og på Biblioteket i
deres åbningstider.
Alt blev lukket ned igen enden jul så derefter havde vi ikke mulighed for at komme på Biblioteket, Jeg har modtaget
nogle spørgsmål på mails, som jeg har forsøgt at besvare hjemme fra.
Det blev så muligt at komme på Biblioteket igen i slutningen af maj måned så skulle vi i gang med at foretage os
noget igen, det var lidt svært at komme op i gear igen, efter den lange tid uden nogen aktiviteter.
Trods ned-lugningen er det lykkedes os at gøre bogen om Finderup bylav færdig og fået den trykt.
Vi har også fået skrevet en bog om Michael Jensens De blev udgivet ved en reception den 7. august 2021.
På centertorvet.
Den 15. august havde vi vores udflugtstur til Ledreborg slot og Mosede museum.
Den 28. august var vi med på Folkemødet Kalundborg i Høng, hvor vi havde en stand for at gøre lidt reklame for
foreningen.
Jeg vil gerne takke Gierslev sogns sparekasses mindelegat for de 2000 kr. som de har støttet os med.
Tak til biblioteket for at vi må være her.
Tak til Christina for et godt samarbejde.
Tak til Inge for kagebagningen.
Tak til Henning Vingborg som Webmaster
Tak til Henning og Jonna Bonde og Finn og Ingrid Jensen, for at arrangere vores bustur.
Tak til tirsdagsholdet for jeres store engagement i forening og arkiv.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.
Til slut en stor tak til alle vore 496 medlemmer for uden jeres støtte var der ingen forening.
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