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Medlemsnyt maj 2017

Rundvisning på Giesegaard
Ved fhv. Skovfoged Viggo Jensen
Lørdag den 24. juni 2017 kl. 13 til ca. 15

Vi mødes på Rundingen ved vejen til Nordrup, hvor bilerne kan parkers, krydset i blåt på kortet.
På rundvisningen vil vi se parken, høre om de mange forskellige drifts– og
beboelsesbygninger og få fortalt hovedbygningens historie. Desværre er det
vanskeligt at gå rundt, hvis man er gang-besværet.
Foreningen medbringer kaffe og drikke, som indtages et passende sted
afhængigt af vejret.
Rundturen er gratis, men tilmelding er nødvendig, da der er plads til højst 30
personer. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.
Tilmelding til Ruth Christiansen, tlf. 40 63 71 18
Eller mail: tulle_slimminge@hotmail.dk

Lammefjorden og Audebo Pumpestation
Lørdag d. 12. august

Hele Lammefjorden ville stå under vand og være ubeboelig, hvis ikke Audebo
Pumpestation hver eneste dag sørgede for afvandingen af områdets ca. 11.000
tønder land. Via cirka 40 km kanaler føres overskudsvandet hen til Audebo
Pumpestation, hvorfra der årligt pumpes ca. 16 millioner m³ vand ud i havet.
Den 2,3 km lange Audebodæmning stod færdig i 1874, blot 1 år efter at
afvandingsprojektet i Lammefjorden blev påbegyndt.
Vi skal på pumpestationen og se en stor udstilling om Lammefjordens historie
- og ikke mindst om den imponerende bedrift det var at inddæmme
Lammefjorden i slutningen af 1800-tallet. Bagefter skal vi på en guidet tur i
området med Arne Fjordgaard.
Kaffe og kage på hjemmeturen. Pris: medlemmer 125 kr. Per person, ikke
medlemmer: 150 kr.
Afgang fra Bjæverskov Kirke kl. 10.45 og Borup Station kl. 11.00
(Husk madpakken!)
Tilmelding til Anne Lise Pedersen, Tlf. 30 56 05 72 senest mandag d. 7. aug.
Torsdag den 20. april 2017 holdt foreningen sin ordinære generalforsamling i Borup Kulturhus med deltagelse af 41 medlemmer.
Formanden bød velkommen. Paul Christensen og Ruth Augustinussen blev valgt som stemmetællere.
Torben Hansson blev foreslået og valgt til dirigent. Tor ben Hansson takkede for valget og
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at dagsordenen svarede til vedtægterne.
Formanden, Terri Nielsen, fik derefter ordet for aflæggelse af beretning:
7. september 2016 mistede vi Erik Augustinussen. Det er et stort tab for foreningen, arkivet
og byen. Erik rummede så megen information og var altid villig til at dele ud af den viden.
Han er virkelig savnet!
24. maj 2016 havde vi foredrag i Borup Kulturhus med Kim Gr einer : Nyhavns folkeliv, før
og nu.
11. juni tur til Køng Museum samt for tællingen om hør fabrikken. Vi besøgte også Svinø
Mindelund, hvor udenlandske soldater fra 2. verdenskrig ligger begravet.
4. september 2016 var vi på byvandring i Roskilde med en rundtur på Sct. Jørgensbjerg og
ved havnen.
5. november 2016 bustur til Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm. Det var ved at være sidste
udkald inden det skulle lukkes ned for senere udflytning til Gl. Estr up på Djur sland.
21. november 2016 i Ejby Medbor ger hus. Egon Toft holdt et histor isk for edr ag om Ejby.
11. februar 2017 var vi i Lellinge kirke, hvor graver Henning Mathiesen viste os rundt.
14. marts 2017: foredrag i Bor up Kultur hus ved museumsinspektør Maja Schultz. Hun for talte om Borgring ved Lellinge samt den rige vikingelokalitet Ågård, der ligger nord for Bjæverskov.
Historiegruppen har hele året arbejdet med en udgivelse, de hedder:” Fortællinger fra
Skovbo”. Vi arbejder videre med nye emner og vil meget gerne have flere deltagere.
Arkæologigruppen har haft travlt i 2016. Gruppen har udført meget frivilligt gravearbejde
for Museum Sydøstdanmark, bl.a. i forbindelse med den kommende togbane: KøbenhavnRingsted, Kastanjehøj på Stevns, Krigers Flak og Ågård ved Bjæverskov. Gruppen har også
gennemsøgt Erik Augustinussens mark i Gammerød, dog uden de store fund. Detektorgruppen efterlyser egnede områder her i kommunen, så hvis nogle af vore medlemmer har et
areal som må stilles til rådighed vil vi meget gerne have besked. Beretningen blev godkendt.

Regnskabet blev fremlagt af kassereren, Ruth Christiansen. Der er indkommet 14.850 kr. i
kontingent. Deltagerbetaling 17.865 kr. Tilskud fra kommunen 0 kr., hvilket fra kommunens
side blev begrundet med manglende lokale aktiviteter . De stør ste udgiftsposter var 28.678 kr .
til arrangementer, porto 1701 kr. og generalforsamlingen 5.085 kr.
I alt blev udgifter ne 39.635kr . hvilket giver et under skud på 6.920kr . Status viste en for mue
på 24.377 kr. Formidlingsfonden har solgt bøger og DVD´er for 4.721 kr., renteindtægt 18 kr.
Udgifter til porto og gebyrer 148 kr. I alt et overskud på 4.591 kr. og der er nu aktiver for i alt
124.496 kr. Regnskabet blev godkendt.
Behandling af indkomne for slag fra medlemmer ne: der er ingen udefr a kommende for slag.
Vedtægtsændring forelagt fra bestyrelsen:
§5 Bestyrelsen nyt stk. 2: Foreningen tegnes af for mand og kasser er i fællesskab og nyt stk. 6:
Bestyrelsen kan ikke optage lån eller gældsætte foreningen i nogen form. Enstemmigt vedtaget.
Forslaget til ændringer ne er afledt af Danske Banks kr av om, at de medlemmer , som tegner
foreningen skal legitimere sig med cpr.nr., kopi af pas eller kørekort samt sundhedskort.
Budget: bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 75/100 kr. Der regnes med et underskud på
1.900 kr.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Birgit Kristoffersen, Lejf Kristoffersen samt Annelise Pedersen. Alle 3 blev genvalgt. Bent Jellesmark har valgt at udtræde af bestyrelsen.
Som afløser blev Leif Lørring foreslået, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Som den manglende
suppleant blev Anja Johnsen valgt uden modkandidat.
Også genvalg af de 2 bilagskontrollanter Peter Olsson og Bjarne Haastrup samt bilagskontrolsuppleant Anne-Marie Rasmussen.
Skovbo lokalhistoriske Arkivs virke 2016/2017 ved ar kivar Lone Rasmussen:
Medarbejderne på arkivet har i starten af året 2016 været på udflugt til Frilandsmusset.
Arkivet har deltaget i Køge Kommunes Sommerquiz på facebook. I eftersommeren har
arkivet produceret 2 udstillinger: 100 året for Bor up Idr ætsforenings opr ettelse samt Stubberupgård, i anledning af de 80 år som socialpsykiatrisk institution. Begge udstillingerne blev færdige til kulturnatten og blev efterfølgende vist frem ved arkivernes dag. Der var stort rykind på
kulturnatten, men mere moderat til arkivernes dag.
Ved Borup skoles projektuge om Borup by lånte skolen plancher med billeder og postkort af
huse i Borup.
I juli måned var ar kivets medar bejder e til Erik Augustinussens 80-års fødselsdag. En rigtig
hyggelig eftermiddag. 2 måneder senere deltog alle ved Eriks bisættelse.
Erik er stadig savnet på arkivet! Han stillede altid op til de for skellige ar r angementer , ar kivet
afholdt i løbet af årene og arkivet nød godt af hans store viden om Borup sogn og her især om hans
fødeby Gammerød. Erik efterlod sig et manuskript, som nu er ved at blive gennemgået med henblik
på udgivelse. Arkivet har efterfølgende modtaget en stor mængde af Eriks arkivalier af Ruth Augustinussen og der er reserveret to reolfag til disse afleveringer.
I efteråret fik arkivet en ny medarbejder, Peter Danner som ar bejder med indkomster og
materiale til udstillinger, bl.a. en udstilling om Køge-Ringsted jernbane, der blev anlagt og indviet
for 100 år siden. Arkivet modtager meget gerne materiale om emnet.
I årets løb får arkivet en del forespørgsler. Nogle er nemt besvarede og andre griber mere om
sig.
Til sidst nævnte Lone, at arkivet har tilmeldt sig det landsdækkende arrangement: ”Giv det
videre” På Giv det videres hjemmeside kan man få inspiration til at fortælle om forskellige
epoker/begivenheder i ens liv.
Eventuelt: Terri takkede Bent Jellesmark for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen og
håbede samtidig at Bent vil fortsætte som medlem. Han fik herefter overrakt en flot
gavekurv.
Foreningens medlemsantal i 2017 = 339.
Efter generalfor samlingen kom Rikke Nielsen og for talte om sin tid på Kongeskibet
Dannebrog.
Foreningen var vært med kaffe og kagebor d samt forfriskninger under gener alfor samlingen.
Ref.: BK

