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Kære medlemmer, 

I sidste nummer tilbød vi en tur til Politimuseet. Vi 

måtte gå uden rundvisning, da rundviseren havde 

glemt aftalen. Derfor prøver vi igen, denne gang med 

en lille byvandringstur som bonus! 

mvh Bestyrelsen 

 

Bustur til Politimuseet 

Lørdag d. 23. marts 2019 

Udover at få en rundvisning på Politimuseet, skal vi 

en tur rundt på Nørrebro, hvor en pensioneret 

politibetjent lader gaderne være kulisser til 

fortællinger fra fortiden. Med en blanding af 

kriminalsager, politiets historie og betjentens egen 

erindringer kommer vi til at opleve Nørrebro fra en 

hel anden vinkel.  

Vi kører fra Borup kl. 9.45 og Bjæverskov Kirke kl. 

10.00. Pga. det tidlige tidspunkt, anbefaler vi, at I har 

en madpakke med til at spise inden vi kommer til 

museet. På vej hjem er der kaffe og kage.  

Tilmelding seneste d. 17.3.2019 til: Anne Lise på 

tlf: 30 56 05 72 eller anne.lise.benny@gmail.com  

Prisen: 150 kr. for medlemmer, 200 kr. for ikke-

medlemmer.  

Der er begrænset plads – tilmeld jer straks! 

  

Foredrag –Guld og Bedrag 

tirsdag d. 9. april 2019 kl. 19.00 

i Borup Kulturhus 

Et foredrag om hvordan Danmarks Nationalbank 

snød nazisterne – og hvorfor historien har været gemt 

væk i 75 år.  

I et livligt og underholdende foredrag tager forfatter 

og TV-journalist Henrik Denta publikum med ind i 

en historie, der har været en velbevaret hemmelighed 

indtil nu. I en verden, hvor der sjældent kommer 

fremmede ind, nemlig på direktionsgangen og i 

kælderen under Danmarks Nationalbank.  

I kælderen under banken lå der i 1938 over 20 tons 

guld, og på direktionsgangen var der stigende 

bekymring for, at Hitlers fremmarch i Europa også 

ville gå ud over Danmark. Det er historien om, 

hvordan nationalbankens øverste direktør og den 

danske regering med statsminister Thorvald 

Stauning i spidsen lagde hemmelige planer, der 

sendte guldet i sikkerhed i udlandet, selv om det var 

forbudt at føre guld ud af Danmark. Og det er 

historien om, hvordan guldet på bedste Olsen-bande 

maner blev ført ud med lastbil og damplokomotiv 

midt om natten.  Til foredraget vil der være mulighed 

for at købe bogen ”Guld og Bedrag” med rabat.  

Der serveres kaffe og kage i pausen!  

Prisen: 100 kr. per person.  

Billetten kan også købes online:  
https://billetto.dk/e/guld-og-bedrag-v-henrik-denta-billetter-

333633 

 

Generalforsamling 

torsdag d. 25. april 2019 

kl. 19.00 
Skovbo Lokalhistoriske Forening indkalder 

hermed til ordinær generalforsamling i  

mailto:anne.lise.benny@gmail.com
https://billetto.dk/e/guld-og-bedrag-v-henrik-denta-billetter-333633
https://billetto.dk/e/guld-og-bedrag-v-henrik-denta-billetter-333633
http://www.politimuseum.dk/om_museet/billedarkiv
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Bjæverskov og omegns Medborgerhus 

Lidemarksvej 110 (det tidligere bibliotek) 

 Dagsorden: 

1.Valg af stemmetællere

2.Valg af dirigent

3. Beretning om foreningens virksomhed ved

formanden

4.Fremlæggelse af regnskab ved kassereren

5. Behandling af indkomne forslag fra

medlemmerne

Forslag skal være formanden, Terri Nielsen, 

Borupvej 102 a, 4140 Borup, i hænde senest 7 

dage før generalforsamlingen 

- Forslag til vedtægtsændring bliver forelagt.

6. Fastlæggelse af budget og kontingent

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Birgit Kristoffersen 

Lejf Kristoffersen 

Leif Lørring 

Anne Lise Pedersen  

8.Valg af suppleanter

De nuværende er:

Jens Hansen

Annja Joensen 

9. Valg af 2 bilagskontrollanter, de nuværende

er:

Peter Olsson 

Bjarne Haastrup 

Og en bilagskontrollørsuppleant, den nuværende 

er:

Anne-Marie Rasmussen 

10.Skovbo Lokalhistoriske Arkivs virke ved

Terri Nielsen

11. Eventuelt

Efter generalforsamling er der foredrag med Kjeld

Kure om Russernes besættelse af Bornholm.

7.maj 1945 var min morbror Hans Peter på

markarbejde med en spand heste udenfor Nexø,

pludselig kom russiske flyvere ind over byen og

begyndte at kaste bomber – bag ham begyndte tyske

luftværnsbatterier at skyde hen over hovedet på ham

mod flyene.

Han følte godt nok, at det kom tæt på og skyndte sig

hjem.

Således skriver Kjeld Thinggaard Kure som

indledning til foredraget om forholdene på

Bornholm, der var besat længe efter resten af

Danmarks befrielse.

Rundvisning på Sct. Hans Museum 

Lørdag d. 25. maj, 2019 
Vi mødes ved Sct. Hans Museum, 

 Kurhusvænge 3, 4000 Roskilde 

Rundvisningen begynder kl. 10 

Med udsigt til Roskilde Fjord ligger Danmarks 

ældste psykiatriske hospital fra 1816 i naturskønne 

omgivelser. Det er et fredet parkområde, hvor 

voldstedet fra Roskildebispens gård Bistrup stadig 

ses.  

Efterfølgende kaffe og kage på Sct. Hans Have Café. 

Begrænset pladser – tilmelding til Anne Lise 

Pedersen på tlf. 30 56 05 72 eller 

anne.lise.benny@gmail.com  Seneste mandag d. 

20.5.2019 

___________________________________ 

Bestyrelsen: 

Formand: Terri Nielsen  

Borupvej 102 a, 4140 Borup. 

Tlf. 50 80 77 71        

Email: slf@outlook.dk 

Næstformand: Anne Lise Pedersen, 

Maelskifterne 70, 4673 Rødvig  

Tlf: 30 56 05 72 

Kasserer: Ruth Christiansen  

Tjørnedalsvej 20, Slimminge, 4100 Ringsted, 

Tlf: 56 87 92 80 og 40 63 71 18.  

Email: lokalhist@live.dk 

Sekretær: Birgit Kristoffersen  

Plantagevej 18, 4623 Ll. Skensved, 

Tlf: 27 31 96 46 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Lejf Kristoffersen,  

Plantagevej 18, 4623 Ll. Skensved, 

Tlf: 29 66 76 86 

John Andersen, Knudsvej 22, 4623 Ll. Skensved 

Leif Lørring, Strædet 6, 4100 Ringsted 

Suppleanter: Jens Hansen,  

Tjørnedalsvej 32, Slimminge, 4100 Ringsted. 

Tlf: 22 91 32 93  

Annja Joensen, Regnemarks Bakke 6, 4140 Borup 

mailto:anne.lise.benny@gmail.com
mailto:slf@outlook.dk
mailto:lokalhist@live.dk
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Forslag til vedtægtsændringer vedr. Skovbo Lokalhistoriske Foreningens formidlingsfond:  

 

Skovbo Lokalhistoriske Forenings formidlingsfond 

 

Fundats: 

 

Fondens område 

Skovbo Lokalhistoriske Forening og dens fond dækker Bjæverskov, Lidemark, Vollerslev, Gørslev, Borup, 

Kimmerslev og Ejby sogne (den tidligere Skovbo Kommune). 

 

Fondens formål 

Fondens formål er at opsamle midler, der kan stimulere og støtte lokalhistorisk arbejde og formidling i 

foreningens område. Ved formidling forstås såvel analoge som digitale udgivelser og aktiviteter som fx 

vandreudstillinger samt brugervenlig systematisering og opbygning af lokalhistorisk materiale til gavn for 

områdets borgere.  

 

Fondens midler og regnskab 

Midlerne til fonden tilvejebringes ved frivillige bidrag, testamentariske gaver samt eventuelle overskud fra 

foreningens formidlingsvirksomhed som besluttet af foreningens bestyrelse.  

Fonden har eget regnskab, og dette fremlægges selvstændigt på Skovbo Lokalhistoriske Forenings 

generalforsamling. 

 

Fondens ophør 

Eventuelle forslag om fondens ophør forelægges Skovbo Lokalhistoriske Forenings generalforsamling. Såfremt 

halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelse af fonden, indkalder bestyrelsen til en 

ekstraordinær generalforsamling med højst 3 ugers varsel. Fonden opløses, hvis 2/3 af de fremmødte 

medlemmer stemmer for dens nedlæggelse. Fondens eventuelle overskud overføres i så fald til foreningens 

almene driftsregnskab. 

 

Fonden ved Skovbo Lokalhistoriske Forenings ophør 

I tilfælde af Skovbo Lokalhistoriske Forenings ophør overføres fondens midler til en eller flere ikke 

kommercielle foreninger i Køge Kommune med formål, der er i overensstemmelse med fundatsens ånd. 
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De nugældende vedtægter:  

 

Skovbo Lokalhistoriske Forenings Fond til Udstillings- og Museumsvirksomhed (Museumfonden) 

 

 

Fundats: 

 

Fonden er oprettet med det formål at opsamle midler til brug for lokalhistorisk udstillings-, og 

museumsvirksomhed i Skovbo Kommune.  

 

 

Midlerne til fonden tilvejebringes ved testamentariske gaver, frivillige bidrag samt opsamling af overskud fra 

relevante arrangementer og publikationer, og de administreres af foreningens bestyrelse. Pengene placeres på en 

speciel, særlig fordelagtig konto, og beretning vedrørende fonden aflægges på foreningens ordinære 

generalforsamling.  

 

I tilfælde af foreningens ophør overføres fondens midler til ene eller flere lokale foreninger eller institutioner, 

som på forhånd forpligter sig til at forvalte midlerne i overensstemmelse med fundatsens ånd.  

 

Eventuelt forslag om fondens ophør forelægges lokalhistorisk foreningens generalforsamling. Såfremt 

halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelsen, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær 

generalforsamling med højst tre ugers varsel.  Fonden opløses, hvis ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for 

nedlæggelsen på denne generalforsamling.  

 

Indholdet af ovenstående fundats kan kun ændres ved en generalforsamlingsbeslutning. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 1991 

 

 


